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1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen til de 7 fremmødte. Herefter foreslog han Poul Møller Hansen som
dirigent, hvilket blev enstemmigt vedtaget.
Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt i henhold til
vedtægterne. Indkaldelsen til generalforsamlingen var blevet bekendtgjort i Allerød Nyt d. 7/1-14,
hvorfor generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
2. Formandens beretning
Herefter blev ordet overdraget til formanden, der berettede om det foregående år. Formanden
kom blandt andet ind på følgende:
- Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder, hvor særligt nye tiltag har været på dagsordenen.
- Bestyrelsen besluttede med tungt hjerte at nedlægge ungdomsafdelingen i 2013, der havde
været ramt beskeden tilslutning gennem længere tid. Der var ganske enkelt ikke børn nok til, at
det gav mening at gennemføre træning for de fremmødte børn eller træneren.
- Til formandens glæde har klubben fortsat 4 aktive seniorhold. Mixholdet (4+4 holdet) ligger fint i
rækken, hvilket også gør sig gældende for Blovstrød 3-herreholdet. Blovstrød 1 og 2 ligger derimod
begge til nedrykning, hvilket ikke er tilfredsstillende.
- Der i det forgangne år igen blevet afholdt flæskestegsturnering, som havde en pæn tilmelding,
men desværre faldt sammen med, at Danmark blev ramt af en orkan. De der trods alt nåede frem
havde en dejlig aften.
- Klubben arrangerede igen en tur til Copenhagen Masters, hvilket der var god tilslutning til.
- Bestyrelsen ønskede ikke at ændre på kontingentet.
- Hjemmesiden administreres af Søren Andersen, så det er ham, man skal kontakte, hvis man har

ændringsforslag eller ønsker noget tilføjet.
- Bolde sælges fortsat af klubben til favørpris. Ved man i forvejen, at man skal bruge bolde en
bestemt dag, så kontakt Erling telefonisk i forvejen. Så er man sikker på at få sine bolde.
- Formanden gjorde opmærksom på, at kommunen har ændret på bemandingen i hallen. Derfor er
det forventeligt, at medlemmerne ikke fremover vil opleve, at der er personale til stede i samme
grad som hidtil.
- Slutteligt takkede formanden bestyrelsen for et godt samarbejdet det forgange år.
Kommentarer
Oven på formandens beretning var der en række spørgsmål fra de fremmødte om, hvordan den
ændrede bemanding af hallen ville komme til at se ud i praksis, og hvilke konsekvenser det kunne
have for badmintonklubbens medlemmer. En mulig konsekvens kan være, at medlemmerne kan
opleve, at de selv skal sætte net op, hvilket vil være til stor gene for især de ældre medlemmer.
Allerød Idræts Union arbejder på at afdække konsekvenserne og sikre optimal service.
Et ønske fra de fremmødte var, at klubben arbejder på at lave et hjertestarterkursus. Bestyrelsen
informerede om, at det var en ide, man i forvejen arbejde på, og noget man ville gå videre med.
Et andet ønske var, at man fandt ud af, hvilke retningslinjer der gælder, hvis en af udøverne
kommer til skade, f.eks. springer akillessenen. Det blev foreslået, at der sættes en seddel op i
hallen med, hvilket nummer man skal ringe til, så denne tvivl udryddes. Bestyrelsen går videre
med dette arbejde.
2a. Ungdomsberetning
Blev klaret under formandens beretning.
2b. Turneringsberetning
Blev klaret under formandens beretning.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
Kassereren, Povl, fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet for 2013 viste et resultat på
8.154,30 kr. (mod 31.865,78 kr. i 2012) og en egenkapital pr. d. 31/12-2013 på 336.034 kr. I
forbindelse med fremlæggelsen af regnskabet gjorde kassereren opmærksom på, at det ikke er
bestyrelsens ønske, at klubben skal generere overskud. Derfor udbad han sig på bestyrelsens
vegne forslag til, hvad pengene kunne bruges til på en måde, der kom alle klubbens medlemmer til
gode.
Herefter fremlagde kassereren udviklingen i medlemmer. Klubben har 120 senior medlemmer og 6
børn. Set i forhold til for et år siden er det en nedgang på 6 medlemmer. Gennemsnitsalderen
blandt medlemmerne er 55,4 år.

Kommentarer
Kassereren udbad sig forslag til, hvad klubben kunne bruge sine midler på. Et af forslagene var, at
man fortsatte indsatsen med at belønne medlemmer, der betaler til tiden, med klubtøj. Det kunne
være sokker, shorts, træningsbukser og træningstrøje. Et andet forslag var en indsats for at få
børneafdelingen op at stå igen ved at deltage i børneidræt, aktiv fritid eller reklamerer i Allerød
Nyt. Et tredje forslag var at lave flere klubturneringer eller arrangementer, ligesom det blev
foreslået at lave formiddagsbadminton for de ældre medlemmer.
4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen
Formand Erling Pedersen og menigt bestyrelsesmedlem Søren Andersen var på genvalg. Begge var
villige til genvalg og blev enstemmigt genvalgt.
6. Valg af revisor
Klubbens revisor Ole Nielsen var villig til genvalg, og blev enstemmigt genvalgt.
7. Eventuelt
Der blev stillet spørgsmål om, hvor mange mails på klubbens medlemmer, som bestyrelsen var i
besiddelse af. Det er ca. 70. Der blev stillet forslag om, at der blev fastsat en dato for, hvornår man
skulle have indberettet sin mail, og alle medlemmer der havde gjort det, skulle belønnes med et
rør bolde.
Herefter afsluttede dirigenten mødet og takkede for god ro og orden.

