
LINDHOLM BADMINTON KLUB 

                        Sjov motion sammen 

 

 

 

LBK Generalforsamling d. 11/8 - 2021 

 

Referat: 

 

1. Valg af dirigent. 

- ML blev valgt som dirigent 

2. Beretning fra formanden. 

- Formanden startede med at fortælle omkring de LBK “mål og visioner” som 

blev fremlagt efter sidste generalforsamling i forbindelse med 2019/2022 

sæsonen. 

- Overordnet er de fleste mål blevet indfriet, herunder: 

- Integrering af Gnisten 

- Anskaffelse af et fitnessrum 

- Anskaffelse og brug af nye Boldmaskiner 

- Sportslige mål nået med oprykning til Kredsserie og ungdom i 

flere turneringer, samt A-spiller 

- En ekstra badmintonbane  

- Voksen Fjer  

- Afholdelse af Jubilæum 

- Herefter talte formanden omkring klubbens udfordringer i forbindelse Corona, 

herunder takkede han på vegne af bestyrelsen for den store opbakning og 

forsåelse  fra klubbens medlemmer, herunder fremhævede han eventen “Trøjer 

til alle” 

- Til sidst takkede formanden klubbens frivillige og træner for de mange timer de 

har lagt i hallen 

3. Beretning fra seniorspiller udvalgsformanden. 

- LBK lå i toppen af kredsserie og serie 2 inden nedlukningen og ville med stor 

sandsynlighed være rykket op 

- Der har været stor tilgang på senior siden. Tegner godt til næste sæson 

- Det er lykkes at få et serie 1 hold, således vi kan aktivere vores nye spillere 

4. Beretning fra ungdomsspiller udvalgsformanden. 

- Inden Corona nedlukningen var ungdom godt op at køre med bl.a. mange 

fælles aktiviteter, ungdomsturneringeren fantastisk. God opbakning fra 

forældre og frivillige 

5. Beretning fra kassereren. 

- Regnskabet er positivt, bl.a. på grund af den store opbakning fra 

medlemmerne. 

- Regnskabet er godkendt.  

6. Indkomne forslag. 

- Indkommende forslag fra Gitte Paulsen omkring ændringer til vedtægter blev 

diskuteret og “godkendt” 
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Herefter fortsatte generalforsamlingen med dagsorden efter de nye vedtaget ændringer  

 

7.Valg af formand - kun på ulige år.  

- Bestyrelsen foreslår Gitte Paulsen 

8.Valg af kasserer - kun på lige år. 

- Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Ankjær 

9.Valg af 1 bestyrelsesmedlem - kun på ulige år.  

- Bestyrelsen foreslår genvalg af Torben Haudrup 

10.Valg af 1 SSU formand - kun på lige år.  

- Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Skov 

11. Valg af 1 Motionist formand – kun på ulige år. 

- Bestyrelsen foreslår Carina Cade 

12. Valg af 1 USU formand – kun på ulige år. 

- Bestyrelsen foreslår Morten Lyngø 

13. Valg af 1 Fitness – kun på lige år. 

- Gert blev valgt 

14. Valg af 1 Suppleant til bestyrelsen - hvert år.  

- Sidsel blev valgt 

15.Valg af 1 revisorer – kun på lige år. 

- Bestyrelsen foreslår genvalg af Roland 

17.Valg af 1 revisorsuppleant - hvert år. 

- Carina Cade blev valgt 

18.Fastsættelse af næste års mødested. 

- LBK  

19.Eventuelt.  

Gitte Paulsen informere omkring de fremtidige initiativer omkring Løvvanghallen: 

- Roller Derby er startet i hallen, og som de andre klubber, der er brugere 

af hallen har vi et godt samarbejde med dem 

- Hallen bliver nu en integreret del af det nye sundhedshus 

- LBK er en del af diskussionerne omkring de fremtidige planer for 

området 

- Det nye byggeri ser meget spændende ud 

- LBK  har et godt samarbejde med kommunen 

- LBK har stadig fredagsfjer for handicappede 

- Åben hal er nu om fredagen fra 17.15-21.00 

 


