
Lindholm Badminton Klub 
Referat Generalforsamling 2022, Tirsdag den 24/5 kl. 17.00 

Referat: 
1.Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter. 

- alle godkendt 

2.Valg af dirigent.  

- Torben Haudrup 

3.Beretninger om Lindholm Badminton Klubs virksomhed.  

- LBK er tilbage i Danmarksserien 

- Årsberetning 

Atter et mærkeligt idræts år - både sammen – og igen hver for sig. 

2021 bød atter på diverse Corona udfordringer, hvor alle i klubben hele tiden skulle være klar til at omstille 

sig. Kæmpe ros til alle i klubben, frivillige, trænere, spillere og forældre for hele tiden at være 

omstillingsparate ved op- og nedlukninger, samt aflysninger. 

Ungdom 
Gennem hele 2021 har vores ungdomsspillere udviklet sig godt rent spillemæssigt, og heldigvis har vi fået 

gang i lidt af det sociale liv igen. I løbet af efteråret 2021 er der kommet en del nye ungdomsmedlemmer, 

velkommen til dem alle. 

 Mange deltager i individuelle turneringer. 
 En del er med til at spille holdkampe. 
 Hygge efter holdkampene. 
 Godt gang i miniton en søndag, hver måned. 
 Vi har afviklet en åben turnering. 
 Vi har afviklet flere medalje turneringer. 
 Vi har været til Bowling. 
 Vi har haft åben hal om fredagen, alle de gange vi kunne. 
 Der er afviklet snak og æd. 
 Der er spist 12,5 kg. Æbleskiver. 
 Der er drukket over 100 liter saftevand. 
 Vi har haft 2 spis sammen arr. 
 Vi har haft besøg af alle Nørresundbys skoler i skoletiden til badmintonarr. 
 Kredstræning en gang om måneden. 

 

Vi samarbejder med de andre klubber i Aalborg området om åbne turneringer, begynder turneringer, hold 

fællesskaber. 

Senior/fast baneleje/+60 
Her har vi stadig en del trofaste banelejer, det er skønt mange vil spille i vores klub. Her er lidt udfordring 

når ungdom er aflyst i ferie, men det skulle være løst.  

+60 er kommet godt i gang med deres formiddagstræning tirsdag, tak til Ib Kornum og Tonny Todberg. 

Vi har 3 træningshold med ”trænere” tilknyttet, mandag to motionshold, der er mere end fyldte, og et 

turneringshold der træner tirsdag og torsdag, der også er mere end fyldt op. Onsdag har vi ingen ”træner”, 



det arbejder vi på at finde. Der arbejdes også på at finde en løsning på de mange vi er på de 3 

træningshold. 

Det har været super god stemning i hallen, de weekender, hvor vi har forsøgt at samle flere holdkampe, og 

der er kommet godt gang i fællesspisningerne efter alle holdkampe. 

Sidsel blev valgt ind sidste år som fest formand, så nu er der igen fester i klubben, det ville være skønt, hvis 

flere havde lyst til at deltage, men dem der kommer, har det sjovt.                                                                                                                                        

Fredagsfjer 
Hver fredag tilbyder vi badminton for +16 årige med udfordringer i samarbejde med IH Aalborg, der er et 

godt lille hold af deltagere. Vi er en af de to klubber i Nordjylland der har tilbud til den målgruppe. Vi kunne 

godt bruge trænere til dem, hvis nogen skulle have lyst, så henvend jer til Gitte, gitte0412@gmail.com. 

Vi har deltaget i turnering i Norge. 

Fitness 
Der er godt gang i fitness rummet, flere og flere benytter sig af rummet, det er dejligt. I løbet af ugen er 

der mange hold, der træner om formiddagen, de har plads til lidt flere. Mandag og torsdag er Gert at 

træffe i Fitness, her kan man få gode råd om træning. Tak til alle trænerne i Fitness. 

Der har været en fællestur til Kunsten for alle fra Fitness, de var 36 afsted og de havde en god rundvisning 

med efterfølgende spisning. 

Andet 
Roller Derby har nu fundet deres daglige gang i huset også, det er rigtig dejligt, det giver liv i hallen, fitness 

og klublokalet på de tider, hvor der ikke er badmintonspillere. 

Vi samarbejder med Aalborg Elitesport, om at tilbyde 2. klasserne i Nørresundby 4 gange badminton i 

skoletiden, det er udover det vi selv gør for skolerne i Nørresundby.  

Der skal laves et sundhedshus, der skal bygges på bygningen, det kommer primært til at blive bygget på 

bowlingsiden, men vi bliver også ramt af den nye tilbygning, vi er blevet hørt i processen, og fået en del 

ønsker med, bla. at vi beholder vores klublokale. Vi har rykket lidt for at få nyt tag, da det af og til regner 

ned gennem taget, det starten de med i 2022.  

Vi samarbejder med kvarteret hus og idrætskonsulenterne i Aalborg kommune om at tilbyde Yoga til 

flersproget arbejdsløse kvinder, det er kommet godt i gang, og på sigt skulle det gerne give kvinderne mod 

på at komme ud i job. 

Vi har ikke en skole ved siden af hallen længere, og det påvirker hvor meget rengøring vi har, derfor skal 

der opfordres til, at alle som minimum rydder op efter sig selv       Lige pt er vi ca. 350 medlemmer om at 

passe på lokalerne sammen. 

Der er heldigvis mange der stadig giver en hånd med, når der skal ske noget i klubben, tak for det. 

Sæson 2022-23 i punktform 

 Deltagelse i Idrætsmødet med aktiviteter, både for børnehaver og for andre. 
 DM for spillere med udfordringer i DM ugen. 
 Deltagelse af hold til Final 4. 
 Deltagelse i begynder holdturnering. 
 Generelt deltagelse i holdturneringen. 
 3 individuelle turneringen. 
 Fællesspisninger tages op igen. 

mailto:gitte0412@gmail.com


 Nyt tag. 
 Byggeriet til sundhedshuset går i gang. 

 

4. Det reviderede regnskab for den foregående sæson forelægges til godkendelse. 

- Stadig god og sund økonomi i klubben. Der er flere på vores fællesstræninger for voksne og flere børn, 
det bidrager til en god og stabil økonomi. Ligeledes fastholder vi vores gode og støttende sponsorer, tak 
for det. 
 
5. Status for indeværende år fremlægges til orientering og budgetforslag til den kommende år forlægges til 
godkendelse. 
- Godkendt 
6.Behandling af indkomne forslag.  
- Ingen 
7.Valg af formand - kun på ulige år. PT Gitte Paulsen 
8.Valg af kasserer - kun på lige år.  
- Jørgen Ankjær valgt 
9.Valg af 1 bestyrelsesmedlem - kun på ulige år. PT Torben Haudrup 
10.Valg af 1 SSU formand - kun på lige år.  
- Lars Skov, valgt  
11. Valg af 1 Motionist formand – kun på ulige år. PT Carina Rubæk Gade 
12. Valg af 1 USU formand – kun på ulige år. PT Morten Lyngø 
13. Valg af 1 Fitness – kun på lige år.  
- Gert Windelborg, valgt 
14. Valg af 1 Suppleant til bestyrelsen - hvert år.  
- Sidsel Kristensen valgt  
15.Valg af 1 revisorer – kun på lige år.  
- Roeland Løfberg valgt 
17.Valg af 1 revisorsuppleant - hvert år.  
- Carina Rubæk Gade, valgt 
18.Fastsættelse af næste års mødested. 
 - Onsdag den 19. april kl. 18.30, klublokalet 
19.Eventuelt.  
- Der skal kigges på de overfyldte træningshold for senior. Alle må finde sig i at blive flyttet, det er et 
positivt problem, at vi er mange, og mange gerne vil spille i vores klub. 
- Amalie Gade vil gerne tage onsdagstræningen om aftenen - dejligt 
- Vi har fortsat godt med trænere til ungdom – dejligt 
- Ønske om lidt nye maskiner og ting til Fitness – vi ser om vi kan søge lidt penge, ellers køber vi det 
bare. 
- Der er ønske om en sauna på en trailer - vi ser om vi kan søge lidt penge, ellers køber vi den bare. 
 
 

 

I Lindholm har vi et godt fællesskab, 

vindere - ingen tabere – 

men vi er i gang med at lære 😀  


