
Referat, generalforsamling VBK, 4.10.2021 
1. Valg af dirigent. 

a. Leif blev valgt. 

2. Formandens beretning. 

a. Formanden berettede om årets gang i VBK. Beretningen kan ses herunder. En særlig udfordring 
er at der ikke er mange piger og at pigerne ikke bliver ved med at spille. Dette er VBK 
opmærksom på og vi vil sætte særlige initiativer i gang for dem. 

b. Spørgsmål til beretningen: 

i. Kan der laves mentor-ordninger for ungsenior, specielt for pigerne. Også et forslag om 
differentieret træning, fx et hold der har mindre fokus på styrke/motion.  

ii. Seniorudvalg. Der mangler nogle, der gerne vil løse opgaver for senior og være 
udvalgsansvarlige.  

3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 

a. Regnskabet blev godkendt. 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

a. Tom, Thomas, Anne og Steen blev genvalgt. Suppleanter er velkomne. 

5. Valg revisor. 

a. Leif og Lis.  

6. Indkomne forslag 

a. Ingen indkomne forslag. 

7. Evt. 

Den nye hal ved DGI placeres bag ved ”torvet”. Mulighed for 10-11 baner. VBK er inviteret til 
samarbejde med DGI og Vejle Kommune.  

Forslag om en særlig badminton-kyndig ift. indretningen af den nye hal, fx ift. lysindfald, gulv, 
belysning, opstregning osv. Badminton Danmarks retningslinjer bør følges. 

…………………………………………………………………………………………… 

Formandsberetningen: 

Formandsberetningen 

Normalt skulle vi have afholdt denne generalforsamling i Maj måned, men der var stadigvæk en del 
restriktioner i maj måned der ikke gjorde det muligt. Herefter har det været svært at få alt helt færdigt, men 



endelig kan vi nu lukke 20/21 året. Denne beretning er med fokus på året frem til 30 april 2021 og med en 
opdatering på hvordan det nye år er startet.  

Året 2020/2021 var et år i Coronas’ tegn– et stor tak fra bestyrelsen til vores fantastiske træner team 
bestående af Lars, Erik Henrik og Jakob samt alle hjælpe trænere. Vi var ikke kommet igennem denne periode 
så godt uden deres bidrag og indsats.  

Vi kom godt i gang især med ungdom, hvor restriktionerne var lettere at håndtere, men kom også efterhånden 
i gang på senior siden. De fleste hold var godt besatte og det tegnede sig til at kunne blive et godt aktivt år. 
Masser af spillere på alle hold og en rigtig god stemning. De extra opgaver der var med corona restriktioner 
klarede vores træner helt perfekt.  

De fleste hold var fyldt, Torsdags fjer var med 1 tilmeldt ikke nok og derfor lukkede dette hold og blev udlejet til 
banelejere. Tirsdagsfjer havde lidt flere spillere men der skal komme flere ellers vil det økonomisk ikke kunne 
svare sig.  

På ungdom kom der igen 13 hold, og på senior havde vi DS, Serie 1 og 2 serie 3 hold. (4 spillere) – men som alle 
ved var vi kun lige kommet i gang inden at vi lukkede ned igen.  

Vi afholdte igen LBS, denne gang i coronaens tegn, og med alle de restriktioner der var dermed. Selv stævnet 
forløb godt med 800 spillere, men organisatorisk er det et problem at samarbejde med Badminton Danmarks 
event afdeling. Efter stævnet ønskede BD at rykke stævnet yderlig en uge frem, samt nye krav til arrangør, vi 
ønskede ikke denne del, og selv om der var en aftale med DGI frem til 2022 så er bestyrelsen glad for at LBS 
fremover ligger i Herning. VBK har i denne sæson fået 3 dagsstævner for ungdom, der økonomisk er en bedre 
aftale. BD event og VBK’s bestyrelsen oplevede et meget forskelligt værdisæt og derfor kunne det ikke gå 
anderledes.  

Efter LBS oplevede vi en stor periode med fuld nedlukning, her viste Lars og Erik vejen med online træning, og 
da vi åbnede med restriktioner stod de klar i regn og slud nede ved hallen. Ved Online træninger var der 
omkring 20 spiller pr gang, og da vi åbnede op udenfor var der mellem 35-60 bør pr træning. Her sørgede Lars 
og Erik for gode instrukser til hjælpetrænere og det var en stor succes, i en svær tid.  

Økonomisk gav året et væsentlig mindre boldforbrug der kan ses i regnskabet, og de 80.000 i overskud dækker 
over et væsentlig mindre boldforbrug i dette regnskabsår. Efter regnskabsåret sluttede besluttede bestyrelsen 
at sæsonen for alle spillere fortsatte frem til 01.07.2021, her har der været et større boldforbrug uden nogen 
indtægter, så her vil der være brugt en hel del ekstra penge. Der har været diverse corona puljer der kunne 
søges, hvilket også er gjort, og det har givet en smule ind.  

Frivillige er en del af grundstenen, og derfor er en del af kontingentet i VBK at man giver frivillige timer, dette 
gælder både for senior og ungdom –Der er og vil blive sendt opkrævninger ud til spillere der ikke har givet de 
tider der forventes. Lille note ved første stævne var der venteliste til dommerborde – vi kunne have besat 
mindst det dobbelt antal dommerborde – virkelig fedt.  

Motionister er stadigvæk en del af vores rugbrød og derfor udbyder VBK stadigvæk mange attraktive tilbud for 
motionister. Det forventes at Mandags Tirsdags og Onsdagsfjer fortsætter i VBK 
 



Vi forventer at den kommende sæson vil ende omkring 0, den store joker er hvor tilslutning der er til vores 
stævner, samt om der igen kommer nedlukninger. Der forventes omkring 100 ungdomspiller og 30 senior 
spillere. Den store hurdle på senior siden vil være pigespillere. Inden sæsonstart ved vi at 2 piger tager på 
efterskole og flere af de ældre stopper.  
 
Opdatering siden maj 2021. 

• Fra maj til juli var der om fredagen hyggetræning, for ungdom var der over 20 spiller hver gang – 
der kom desværre ingen senior til træning 

• Vi har fået nået målet om 100 ungdomsspillere – kun på hold 1 er der stadigvæk frie pladser. På 
senior træning er der 18 tilmeldte. Der er en god blanding af unge og ældre, og der er masser af 
slagtræning – god feedback fra flere spillere. Det er første gang at der Tirsdage og Torsdage er 
udfordringer med baner for senior. Mange spillere er egen ”avl” og det nu lykkes at beholde U17/19 
spillere i klubben. 

• 216 deltager til første stævne i Vejle – rigtig god start. Her ses problemet i badminton da kun 36 
ud af 216 spillere var piger (16%)  

• Alle ungdomspige spillere i VBK er samlet på 2 hold – i VBK er 17 ungdomspige spillere – dette 
passer ca. med antal tilmeldte til vores stævne i Vejle og er et fokus punkt i denne sæson  

• Senior, her er tilmeldt DS og 1 serie 2 hold. Bestyrelsen valgte at trække S1 da der er mangel på 
dame spillere.  

 


