
 
 

 

København 4. maj 2021 

 

Ordinært Repræsentantskabsmøde 

Badminton København  

Torsdag den 3. juni kl. 17:00 

i Hvidovre Badminton Club 

Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre 

 

Referat i henhold til dagsorden, jf. lovenes § 15: 

1. Godkendelse af repræsentanter. 

• 16 stemmeberettigede fra klubber og bestyrelse i kredsen. 

• Repræsentanter fra klubberne Gladsaxe Søborg Badmintonklub, SAIF, Tingbjerg, HB2000, 

Dragør Badminton og Lyngby Badminton Klub. 

 

2. Valg af dirigent. 

• Thomas Irving fra SAIF blev valgt som dirigent. 

 

3. Beretning om kredsens virksomhed fremlægges af forretningsudvalg og udvalg. 

• Bestyrelsen kommenterede deres beretninger.  

• Konsulentens præsentation er vedlagt. 

• Ingen spørgsmål fra salen. 

 

4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. 

• Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Budget og forslag til kontingent for den næste sæson fremlægges af den økonomiansvarlige. 

• Budgetteret med underskud på 276.000 kr.  

• Kredsen har haft et stort overskud de seneste to år, og bestyrelsen ønsker derfor at 

overskuddet bliver anvendt til at udvikle kredsens aktiviteter, drift og understøtte 

klubberne. 

• Budgetteret med meromkostning til betalt drift af holdturnering. 

• Budgetteret med midler til veteranudvalg og breddeudvalg. 

• Øget betaling til konsulent, fordi støtte fra Københavns Kommune bortfalder som følge af, 

at vores projekt er afsluttet. 

• Bestyrelsen arbejder for en økonomisk model, der er langtidsholdbar.  



• Kristian Boye Nielsen fra Badminton Danmarks hovedbestyrelse orienterede om, 

Badminton Danmark har besluttet, at kredse kan opkræve et ekstra kontingent, hvis de 

ønsker det. 

• Spørgsmål til tilbagebetaling af betaling for tilmelding til holdturneringen.  

 Bestyrelsen har besluttet, at kredsen ikke tilbagebetaler klubbernes betaling. 

 Kredsen har brugt tid og kræfter på holdturneringen.  

 Bestyrelsen havde inden epidemien besluttet at hæve prisen, men prisstigningen 

blev udskudt.  

 

6. Behandling af indkomne forslag 

• Bestyrelsens forslag er vedlagt. Det blev vedtaget enstemmigt.  

 

7. Valg af bestyrelse: 

a. Formand – Kristian Pihl – ikke på valg 

b. Næstformand – Philip Tu Duong – på valg (ikke villig til genvalg) 

c. Bestyrelsesmedlem – Jesper Spang – på valg (villig til genvalg) 

d. Holdturneringsansvarlig – Kurt Mehlsen – ikke på valg 

e. Seniorudvalgsformand – Lars Holmberg – ikke på valg 

f. Veteranudvalgsformand – Frank Hersfeldt – ikke på valg 

g. Ungdomsudvalgsformand – Susanne Kauffmann – på valg (villig til genvalg) 

h. Breddeudvalgsformand – Nicklas Jensen – på valg (ikke villig til genvalg) 

i. Dommerudvalg – Niels Holm Mortensen – på valg (villig til genvalg) 

j. Revisorer – på valg 

Susanne Kauffmann blev valgt som Ungdomsudvalgsformand 

Jesper Spang blev valgt som Breddeudvalgsformand 

Niels Holm Mortensen er automatisk valgt, fordi han er formand Københavns Dommer Klub.  

Ingen stillede op til posten som revisor. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at vælge en revisor.  

8. Valg af repræsentanter til Badminton Danmarks repræsentantskabsmøde 29. maj. 

• Punktet udgår, fordi mødet er afholdt.  

 

9. Eventuelt 

• Formand Kristian Pihl fik ordet og takkede Nicklas Jensen og Philip Tu Duong for deres 

indsats i bestyrelsen. Han takkede også dirigent Thomas Irving.  

• Opfordring fra holdturneringsansvarlig Kurt Mehlsen til klubberne om at opdatere 

kontaktoplysninger på Badmintonplayer. 

 


