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                    8.3.20238.3.20238.3.20238.3.2023    

ReferatReferatReferatReferat    

Møde Generalforsamling Badminton Klub (IBK) 

Indkaldt af John Rasmussen 

Tid og sted 7.3.2023 kl 19 i Idestruphallen 

Deltagere Bestyrelsen + 4 fremmødte  

Udsendt til Bestyrelsen + fremmødte samt hjemmeside 

Referent John Rasmussen 

 

1.1.1.1. Valg af dirigent    

Fremstilling Villy Østergaard valgt 
Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og dagsorden er godkendt 

    

2.2.2.2. Formandens beretning    

Fremstilling: En sæson hvor der ikke har været covid19-restriktioner så med stort håb om en god 

sæson – men sæsonen har været præget af at bestyrelsen har måttet kæmpe for at 

få medlemmer til klubben. Der viser sig hvert år en tilbagegang i medlemstal. 

Formanden har af arbejdsmæssige årsager ikke kunnet lægge det arbejde i klubben 

som han troede var muligt. 

Bestyrelsen har tabt pusten og trods ihærdigt arbejde fra bestyrelsens side har alle 

bestyrelsesmedlemmer valgt at fratræde deres bestyrelsesarbejde. Formanden 

håber at dette ikke er den sidste generalforsamling i IBK. 

Beretning godkendt af generalforsamlingen 

 

3.3.3.3. Kassererens beretning      

Fremstilling: Regnskabet viser et overskud på kr. 14.363 hvilket primært skyldes at der ikke har 
været mange aktiviteter. Klubbens aktiver er på kr. 135.460 
Beretning godkendt af generalforsamlingen 

 

4.4.4.4. Beretning fra seniorformand 

Fremstilling: Der er udfordringer med at få fyldt banerne op – nye tanker om hvordan dette skal 
kunne lykkes efterspørges – Kan det lade sig gøre at leje bane i stedet for tilmelding 
enkeltvis- kan det lade sig gøre at leje baner på timebasis – dette vil også give 
tekniske udfordringer. Hvordan kan vi optimere markedsføringen? 
I efteråret har der været holdt ældrestævne i Idestrup-hallen med ca. 70 deltagere 
Beretning godkendt af generalforsamlingen 

 

5.5.5.5. Beretning fra ungdomsformand  

Fremstilling: Træner opsagde samarbejde kort ind i sæson. Kenneth tog så over da det ikke var 
muligt at finde en anden træner. Der møder hver onsdag 12-14 ungdomsspillere. 
Der har været afholdt begynderstævne for ungdom i samarbejde med Nykøbing og 
Kraghave. Ungdomsspillere har deltaget i stævner og to spillere har deltaget i 
holdturnering i samarbejde med Sakskøbing 
 

 

6.6.6.6. Indkomne Forslag 

Fremstilling: Da samtlige 5 bestyrelsesmedlemmer har valgt at stoppe indstiller 
bestyrelsen at klubben nedlægges og aktiviteterne lægges ind under en 
anden forening i Idestrup. 
Der skal så tidligst 3 uger efter 7.3.2023 indkaldes til ekstraordinær 
generalforsamling med det punkt at nedlægge klubben og beslutte hvem der 
skal overtage klubben midler (jf. vedtægter $7 - Foreningens eventuelle 
nettoformue skal ved opløsning udloddes til almennyttige formål, der ligger 
naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den 
opløsende generalforsamling) 
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Der ses bort for dette forslag hvis 5 nye kandidater til bestyrelsen melder sig 
 

Beslutning Generalforsamlingen besluttede at der indkaldes til ekstraordinær 
generalforsamling onsdag den 12.4.2023 kl. 19 i Idestrup forsamlingshus. 
Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling er  
 

1. Hvis der på den ekstraordinære generalforsamlingen melder sig nye 
bestyrelsesmedlemmer vil der foretages valg af bestyrelse og 
suppleanter samt valg af bilagskontrollanter 

2. Hvis det ikke lykkes at finde en ny bestyrelse indstilles til at 
foreningen opløses 

3. Hvis punkt 2 vedtages besluttes skal den ekstraordinære 
generalforsamling overdrage driften til en anden forening i Idestrup 
som vil overtagen foreningens aktiviteter. Hvis muligt besluttes det 
på generalforsamlingen hvilken forening dette skal være 

4. Generalforsamlingen beslutter hvem der skal overtage foreningens 
nettoformue (Foreningens nettoformue skal ved opløsning udloddes 
til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af 
foreningens formål) 

 
 

  

 

7.7.7.7. Valg af bestyrelse og suppleant 

Fremstilling: Suspenderet da ingen var villige til valg 

 

8.8.8.8. Valg af revisor    

Fremstilling: Udskudt til ekstraordinær generalforsamling 

 

9.9.9.9. Eventuelt 
    

Fremstilling: Generelt udtrykte alle fremmødt håb om at det vil kunne lade sig gøre et finde en 
løsning så der stadig kan spilles badminton i Idestrup-hallen   

 


