
Referat fra generalforsamling i Fraugde-Badminton den 28. januar 2022 

1. Velkomst 

Jan Gunnar bød velkommen – dejligt at se flere medlemmer end sidste år, men vi vil da gerne 

endnu flere dukker op! 

  

2. Valg af dirigent 

Preben Hassøe blev valgt til dirigent. 

 

3. Formandens beretning ved Jan Gunnar 

Uddrag fra beretningen:  

Der har ikke været corona-nedlukninger i sæson 2021/2022 – dejligt – vi er fortsat ca. 100 

medlemmer, og har lidt ledige baner – mandag og tirsdag de sene timer, og fredag aften er 

også ledig. 

VI har stadig 2 ungdomshold, og 2 trænere til dem. 

Lidt orientering om alarmer i hallen, omklædningsrum skal renoveres, brug af klubmodul, køb 

af bolde og trøjer. 

Hvis du som medlem har gode ideer, eller gerne vil have noget anderledes, så giv endelig en i 

bestyrelsen besked. Og har du en lille smule tid i overskud, så kom gerne og vær´ med i vores 

bestyrelse, vi kan fint tilpasse arbejdsopgaver, til den tid man kan bruge. 

Tak til bestyrelsen og blomster til Mette, der stopper. 

Beretningen blev vedtaget. 

 

4. Ungdomsformandens beretning ved Mette 

Uddrag fra beretningen:  

Stadig 2 ungdomshold, der træner om fredagen – i sidste sæson sagde vi farvel til vores ene 

træner, men vi har fået en ny, som alle er glade for. 

Der har ikke været stævner pga. corona. 

Beretningen blev vedtaget. 

 

5. Regnskabet blev fremlagt af Jytte 

Gennemgang af hele regnskabet – det ser fint ud. Der har ikke været stævnegebyrer i år for 

ungdommen, hal-lejen har været nedsat, og vores bidrag til hovedforeningen i FGIF også 

frafaldet, derudover har vores kontingenter også været mindre, alt sammen pga. corona. 

Regnskabet blev vedtaget. 

 

6. Kontingentet 

Vi går tilbage til vores oprindelige kontingent (det var nedsat i 2021/2022 pga. corona). 

Det blev vedtaget. 

 

7. Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag 

 



8. Valg 

Lone og Mette var på valg. Lone blev genvalgt, og Mette har valgt at stoppe i bestyrelsen. Hun 

hjælper dog gerne til med praktiske opgaver. 

Der blev ikke valgt andet bestyrelsesmedlem, så vedtaget der kan tages person ind i 

bestyrelsen i løbet af sæsonen, hvis vi finder en, der gerne vil. 

 

9. Revisor – Tommy Mortensen og Preben Hassøe blev valgt. 

 

10. Eventuelt 

Nogen der har forslag til anden form for generalforsamling, så flere medlemmer deltager? 

Måske skal det ikke være en fredag, når vi ikke længere har ¨turnering’. Kunne også flyttes til 

februar. Lave opslag i hallen om generalforsamling og spisning. Kan vi evt. lokke med 

bolde/bluser eller andet? Vedhæft dagsordenen i medlemsbrevet. Tak for bidrag, bestyrelsen 

snakker om dem inden næste generalforsamling. 

 

Tak for god ro og orden til generalforsamlingen, og tak til dirigenten. 

 

 

ref/ldh 

 


