
Albertslund, den 7. februar 2020 
 

Coop Idræt Albertslund 
Badmintonafdelingen 

 
 

Referat af årsmøde 
Torsdag den 6. februar 2020 - kl. 17.00 - i Coop Idræts Klubhus  

 
Tilstede: Egede Dalby Christensen, Jytte Rasmusen, Brian Petersen, Preben Jensen og 
Lene Lund. 
 
Afbud fra: Erik Berg og Jens Oluf Nielsen 
 
Lene bød velkommen til årsmødet og en særlig velkomst til Brian Petersen fra FU. 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af stemmeberettigede 
Alle fremmødte var stemmeberettigede – dog ikke Brian Petersen. 
 
2. Valg af dirigent og referent 
Egede Dalby blev valgt til dirigent og Preben Jensen til referent 
 
3. Afdelingsberetning 
Formanden/Lene aflagde afdelingsberetning. 
 
Medlemmer 
Badmintonafd. har p.t. 46 medlemmer – 21 interne + 27 externe. 
Vi er lidt flere medlemmer end 2018. 
 
Deltagelse i FSKBH’s turnering 2018/2019 
Badmintonafd. Deltog i den forløbne sæson med et hold i Specialrækken 1. division (4 
herrer og 2 dame) i FSKBH’s turnering. 
Desiree er holdleder og styrer holdet med fast hånd. 
Holdet havde nogle meget spændende kampe og sluttede på en flot 2. plads. 
 
Sæson 2019/2020 
 
Banetildeling 2019/2020 
Badmintonafd. råder over nogle få ledige banetimer. 
Der er flere medlemmer, der råder over mere end 1 banetime om ugen. 
 
Der skal ikke ansøges Albertslund Kommune om motionsbaner inden udgangen af april 
2020 for de næste 2 år – 2020-2022. 
Ansøgningen er udsat 1 år til den nye hal på Albertslund Stadion er etableret. 
 
Deltagelse i FSKBH’s turnering 2019/2020 
I denne sæson er vi også tilmeldt med et hold i FSKBH’s holdturnering – i Specialrækken 
1. division, hvor holdet består af 4 herrer og 2 damer. 
 



 
Desiree er stadig holdleder og styrer holdet med fast hånd. 
 
Holdet ligger p.t. nr. 2 med 4 point for 2 kampe – mangler at få afviklet en del kampe, vi 
håber, holdet bliver på den fine placering resten af sæsonen. 
 
Landskredsstævne (DFIF) 26.-27.10.2019 – i Fredericia Hallerne 
Badmintonafd. havde en deltager med (Egede Dalby Christensen), som dannede par med 
Tommy Ohlsen fra IFP, hvor de sluttede på en flot 3. plads. 
Egede deltog også i Bowling, hvor han også opnåede en 3. plads (bronze) i single og en 
flot 1. plads (guld) i double sammen med Hans Sejer Christensen fra Posten i Horsens. 
 
Badminton Åbent hus 22. november 2019 Toftekærhallen 
41 deltagere (34 voksne & 7 børn), havde tilmeldt sig arrangementet, som vi i år igen 
havde valgt skulle afvikles i Toftekærhallen – et rigtigt flot deltagerantal, men desværre 
manglede10 personer på dagen. 
Atter i år var det et rigtigt hyggeligt arrangement, hvor vi fik spillet meget badminton og 
siden fik noget at spise og drikke. 
Der blev taget en masse fotos – som vil komme i Coop Idræts Nyt sammen med et indlæg. 
 
Det er planlagt af afholde Åbent-Hus-arrangement igen til november i 2020 – nærmere 
herom følger. 
 
Tilbud til medlemmerne 
Der udsendes rigtig mange tilbud til medlemmerne om at deltage i diverse arrangementer 
– også på tværs af Coop Idræts afdelinger. 
 
Økonomi 
Badmintonafd. råder over en god sund økonomi – som Erik har overtaget og styrer med 
hård hånd. 
 
Der er igen i år indkøbt bolde til brug for Åbent-Hus-arrangementet – derudover har alle 
medlemmer, der disponerer over en banetime, fået tildelt et rør (12 stk.) bolde i denne 
sæson. 
 
Badmintonafd. hjemmeside 
Jens Oluf har opdateret Badmintonafd. hjemmeside - den er nu blevet rigtig flot. 
Alle oplysninger er overført til den nye hjemmeside, som er ”gået i luften” – det er samme 
WWW.adresse som den gamle hjemmeside. 
Jens Oluf fortsætter arbejdet med at opdatere hjemmesiden og efterfølgende at den bliver 
vedligeholdt – der bliver snarest afholdt et kursus i brugen af den nye hjemmeside, hvor 
Jens Oluf og undertegnede vil deltage. 
 
Til slut 
Jeg vil gerne sige en stor tak til bestyrelsen og til Jan for det gode samarbejde og den 
store hjælp i den forgangne sæson. 
 
Lene Lund 
 
4. Forelæggelse af afdelingsregnskab 
Formanden/Lene fremlagde og kommenterede regnskabet, som viser en sund økonomi. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
5. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent: Kr. 15,00 pr. md. – kr. 180,00 årligt. 
Dette blev vedtaget. 
 

http://www.adresse/


 
6. Godkendelse af budget for det kommende år 
Formanden/Lene fremlagde og kommenterede budgettet. 
Budgettet blev godkendt – dog med den kommentar, at der er afsat et beløb til 
Eurosportsfestival i 2020 – men dette afholdes først i 2021 - altså hvert andet år. 
 
7. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag. 
 
8. Valg af: 
 a) Formand, på valg er Lene Lund (modtager genvalg) 
Lene blev genvalgt. 
 b) Næstformand/kasserer, på valg er Erik Berg (modtager genvalg) 
Erik Berg havde tilkendegivet at fortsætte og blev genvalgt. 
 c) Sekretær, på valg er Preben Jensen (modtager genvalg) 
Preben blev genvalgt. 
 d) Afdelingsbestyrelsessuppleant, på valg er Egede Dalby Christensen 
 (modtager genvalg) 
Egede blev genvalgt. 
 e) Suppleant, på valg er Jytte Rasmussen (modtager genvalg) 
Jytte blev genvalgt. 
 Suppleant 
 f) Webmaster, på valg er Jens Oluf Nielsen (modtager genvalg) 
Jens havde tilkendegivet at fortsætte og blev genvalgt. 
 Alle valg er for 1 år. 
 
9. Eventuelt 
Stor ros til Lene for hendes store indsats for Coop Idræt, Badminton. 
 
Dirigenten afsluttede mødet med tak for god ro og orden. 
 
Mødet sluttede kl. 18.30. 
 
Referent Preben Jensen 
 


