Ordinær generalforsamling
Mørkøv Idrætsforenings Badmintonafd. d. 17. januar 2017
Tilstedeværende
Paw Mortensen, Lene Andersen, Niels Frimann Pedersen, Allan Sørensen, Merete Wiese Nystrand,
Mette Rasmussen, Connie Trebbien, Anders Rasmussen, Kasper Søe Larsen og Cecilie Harmundal.
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1. Valg af dirigent
Den valgte dirigent er Niels Frimann Pedersen, formand for MIF – Mørkøv Idrætsforening.

2. Beretning fra formanden
Ungdomsafdelingen: I ungdomsafdelingen er det gået op af bakke denne sæson, hvilket er helt
fantastisk. I øjeblikket har vi 46 unge til træning, hvor vi i sidste sæson havde 14. Dermed må vi
sige, at vores tiltag har virket og vi vil derfor fortsætte med disse til næste sæson også.
Seniorafdelingen: Seniorafdelingen kører også fantastisk. Der kommer flere og flere til træning.
Første holdet er pt. nr. 2 og i oprykningsspillet i Sjællandsserien og anden holdet er pt. nr. 4 i serie
2. Resultaterne har resulteret i, at alle 3 trænere også er ansat til næste sæson, hvilket vi i
bestyrelsen er meget glade for.
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Motionistafdelingen: Alle banerne er booket, undtagen 2 baner torsdag. Disse baner benytter
seniorafdelingen sig af, og derved går banerne ikke tabt. Det er dejligt, at alle banerne bliver brugt
og, at de bliver brugt fornuftigt. Igen i år vil vi arbejde på at holde en afslutningsfest med senior- og
motionistafdelingerne samlet, så de to afdelinger kommer tættere på hinanden.
Til slut skal der lyde en stor TAK til alle fra bestyrelsen. Det har været et rigtig godt år for
badmintonafdelingen og bestyrelsen.

3. Beretning fra kasserer
Store restancer i regnskabet, da der mangler en del indbetalinger fra alle afdelingerne.
Klubbens kontonummer skal på hjemmesiden (Cecilie) og på Facebook (Merete), så alle kan få
indbetalt deres kontingent. For senior- og motionistafdelingen gælder det, at man skriver sit eget
navn på indbetalingen. For ungdomsafdelingen gælder det, at forældrene skriver deres barns navn
på indbetalingen og ikke deres eget.
På grund af restancerne er der et lille underskud. Kræmmermarked gav heller ikke så godt som det
plejer. Udgifter til fjerboldene er steget markant (næsten en fordobling) i forhold til forrige sæson.
Allan: Fjerboldene er blevet sat op med 5 %, og der er kommet flere seniorspillere så der bruges
flere bolde. Kan også tænkes, at nogle af udgifterne er fra forrige sæson, men først er kommet med
på den nye regning.
Mange sponsorer, der mangler at betale. Paw vil følge op på dette.
Regnskabet er godkendt.

4. Fremlæggelse af afdelingens budget
Der forventes flere indbetalinger fra ungdomsspillere til næste sæson, da der forventes flere
ungdomsspillere. I forhold til Kræmmermarked tænkes der optimistisk, da budgettet sættes til det
samme som i denne sæson. Der forventes også flere sponsorindtægter da det forventes, at
sponsorerne betaler de penge de skylder.
Budgettet er godkendt.

5. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.
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6. Fastsættelse af kontingent
Ingen ændringer.

7. Valg til bestyrelsen samt af suppleant
Formanden og sekretæren er på valg.
Formanden (Paw Mortensen) er genvalgt.
Sekretæren (Cecilie Harmundal) er genvalgt.
Kristian er stoppet som næstformand. Den nye næstformand er Anders Rasmussen.
Suppleanten (Caroline Hansen) er genvalgt.

8. Evt.
Motionist- og boldansvarlig til næste sæson: Til næste sæson vil Lene atter være
motionistansvarlig og Allan vil være boldansvarlig.
Sponsoransvarlig: Der er ingen sponsoransvarlig til næste sæson. Hvis man kender en, der kunne
være interesseret skal man endelig sige til.
Opsætning af net: Hallen plejer at sætte net op, men det står ikke nogen steder, at Halinspektøren
skal gøre det. Niels tager fat i Haludvalget og snakker med Halinspektøren om det.
Badmintonklubbens navn: Klubbens navn er Mørkøv Idrætsforenings Badmintonafdeling, og
vores logo er MIFs. Dette skal derfor rettes på hjemmesiden, så der ikke står Mørkøv
Badmintonklub, og det nye logo skal skiftes ud. Niels får endvidere Louise til at linke til
badmintonafdelingens hjemmeside fra MIFs side.
Vedtægtsændringer: Ændringerne betyder, at vi kan nøjes med at lægge dagsordenen til
generalforsamlinger op på storskærmene osv. Vi behøver derfor ikke poste denne i avisen.
Vedtægterne på MIFs hjemmeside skal også opdateres (Louise).
Skilt i hallen: Hvis man ønsker at skilt i hallen skal man kontakte Haludvalget, hvor
Halinspektøren sidder i. Dette udvalg skal godkende skiltet. At skifte skiltene i hallen ud har været
oppe at vende i Haludvalget flere gange, men pt. er der ikke enighed om, hvorvidt dette skal ske
eller ej, og hvem der skal have del i udbyttet, hvis skiltene bliver solgt.
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Ny børnehave og halrenoveringer: Holbæk Kommune vil nedlægge Frydendal (den gamle
børnehave) og bygge en ny børnehave i forlængelse af hallen. Der vil komme en glasgang langs
hallen, så alle der går forbi kan se, hvad der foregår inde i hallen. Alle de gamle lokaler – MIFs
mødelokale og fitnessrummet – skal bruges til større fitness lokaler og gymnastiksale. Fremover
skal man igennem hallen for at komme om til tennis. Lokalerne fra hallens gamle børnehave skal
laves til klublokaler til hele MIF. Processen starter op i 2017 og forløber over år 2018 også.
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