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Referat for generalforsamlingen i SGF Badmintonafdeling den
09.april 2021 Kl. 18.00
Dagsorden iflg. Vedtægterne:

1. Valg af dirigent
Svend blev valgt
2. Godkendelse af formandens beretning
Formanden læste sin beretning – den blev godkendt.
Den er vedlagt nederest i dette dokument som bliver også lagt op på Søften Badminton
klubmodul
3. Godkendelse af regnskabet
Regnskabet blev godkendt. Klubben ender med et underskud for regnskabsåret 2020
på -34.594. Dette skyldes at klubben har investeret i en boldmaskine til 48.000. Ellers
ser regnskabet fornuftigt ud.
4. Behandling af indkomne forslag
Ingen modtaget
5. Orientering om fremtidige aktiviteter
Den 21.april må ungdom forhåbentlig komme i hallen og dermed starte op igen og kan
træne i foreløbig maj. Juni er der på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til. Den
6.maj må alle over 18 år forhåbentlig komme i hallen og der kan også trænes maj ud.
Juni er der heller ikke taget stilling til endnu. Der kommer sommertræning, i maj/juni og
juli. Arrangementer som pizzabadminton, juleafslutning osv. Kommer senere, hvis
myndighederne tillader det.
6. Fastlæggelse af kontingent for næste sæson
Med udgangspunkt i sæsonens regnskab og budget foreslår bestyrelsen følgende
kontingentsatser for sæsonen 2021-2022:
Begynder
U11
U13
U15
U17
U19
seniorer

kr.500
kr. 1000
kr. 1200
kr. 1200
kr. 1200
kr. 1200
kr. 1500
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motionister

Variable op til kr.1800 pr. banetime.

Der blev spurgt ind til fra en af deltagerne om der kommer et udviklingshold til 300 kr. i
merpris som vi har haft i denne sæson, men det kan vi på nuværende tidspunkt ikke tage
stilling til, da vi desværre ikke har træner situationen på plads endnu.
7. Godkendelse af budget
Budgettet for 2021 blev fremlagt og godkendt af forsamlingen
8.

Valg af:
Bestyrelsesmedlemmer (for to år)
På valg er:
• Kennet Nørager
• Lotte Led Frederiksen
• Klaus H. Andersen
• Heidi J. Hansen
• Bettina G. Nielsen
•

(genopstiller)
(genopstiller)
(genopstiller ikke)
(genopstiller ikke)
(genopstiller ikke)

Formanden takkede for det store arbejde Klaus, Heidi og Bettina har lagt i
bestyrelsen
•

•

Valg af et eller flere nye bestyrelsesmedlemmer (for to år)
Christel Merlin (meldt sig og blev valgt ind)
Svend Hansen indtræder i bestyrelsen og er ikke suppleant mere

Suppleanter 1-2 (for ét år)
På valg er:
• Svend Hansen
(genopstiller)
Ingen suppelanter, da Svend vælger at indtræde i bestyrelsen

Alle ovenstående (Kennet,Lotte og Svend) er valgt igen
Christel Merlin meldte sig til bestyrelsen og blev valgt ind.

9.

Eventuelt
-

Der var ros fra en af deltagerne for den udendørs træning vi pt. Har gang i.
Der blev som sagt spurgt ind til om der kommer et udviklingshold, men grundet
uvisheden ang. Ungdomstrænere kunne vi ikke give et svar på dette endnu.
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Vedlagt Formandens beretning:

Generalforsamling Søften GF- badminton 09.april 2021
Beretning 2020 -2021

Sidste år da jeg stod og fremlagde den årlige beretning, havde jeg ikke i
min vildeste fantasi troet at den efterfølgende sæson ville blive som den nu
har været.
14 dage efter sidste års generalforsamling lukkede regeringen landet ned
og det betød så at vores sæson var slut fra den ene dag til den anden.
Selvom man dengang blot troede vi snakkede 14 dages nedlukning.
Men vi skulle blive klogere.
Op mod sæsonstart så vi dog lys forude og umiddelbart så det jo fint ud
tilbage i august da sæsonen åbnede. Emil og Victor, vores ungdomstrænere
var klar og med hjælp fra hjælpetræner Laura, som selv spiller i klubben,
så var alle klar.
Vi fik en fin start med mange tilmeldte og særligt nybegynderne var der
mange af. Så det så lovende ud for sæsonen.
Motionisterne startede, seniortræningen med Claus var også skudt i gang,
så alt i alt en fin sæson start.
Vi nåede også at tilmelde et motionshold og 2 U15 hold til den kommende
holdturnering.
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Holdene startede fint op i oktober med holdturneringen og motionsholdet
nåede også at spille 4 kampe inden vi jo som bekendt måtte lukke ned igen
i december. 2 sejre og 2 nederlag blev det til.
Vores U15 4200 hold (de 4200 står for antallet af point holdet må være)
nåede desværre kun 2 holdkampe inden nedluk. Her blev det desværre til 2
nederlag.
Voers U15 4800 hold var mere heldig og nåede at spille 6 kampe inden det
hele stoppede. Her blev det til flotte 4 sejre og kun 2 nederlag, hvilket var
nok til en 2. plads.
Stille og rolig blev tingene lukket ned af regeringen og i november var der
specielle krav til antallet af voksne i hallen, så et større puslespil blev sat i
gang for at alle motionister kunne få så meget haltid som muligt.
Dejligt at der ingen sure miner var eller at nogen havde følelsen af at de
var blevet snydt. Det er i hvert fald ikke noget jeg har hørt noget til.
Team Favrskov, som vi jo er en del af, stillede med 3 seniorhold i denne
sæson. 1.holdet ligger i 3.division efter oprykning sidste sæson og efter de
4 kampe holdet nåede at spille ligger holdet nr. 5.
2.holdet som spiller sin første sæson i Danmarksserien efter oprykning
sidste sæson har haft det svært og ligger sidst efter de 4 kampe.
3.holdet i serie 1 ligger på en flot 1.plads efter de 4 kampe.
Det har ligget i kortene at man skulle genoptage holdkampene i maj/juni,
men for et par dage siden er det besluttet at man aflyser kampene og starter
forfra i sæsonen 21/22. Så umiddelbart samme puljer igen, så specielt
2.holdet må vi håbe kan få lige revanche.
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Det hele blev som bekendt lukket ned i december og ja, resten er jo
desværre historie, for vi har endnu ikke været så heldige at vi må komme i
hallen igen.

Vi skulle have afholdt en stort stævne i januar, en masse rækker fra U9
helt op til U17, men ja, desværre aflyst. Det er jo ellers disse stævner som
giver penge i vores klubkasse, så det er sådanne events vi er afhængige af.
I den forbindelse prøver vi at søge kompensation for noget af den tabte
indtjening.
Arrangementer har der heller ikke været nogen af i denne sæson. Vores
populære pizza/spil aftener, vores juleafslutning mm. Alle sammen aflyst
grundet corona.
Vi håber vi til den kommende sæson kan afholde arrangementerne igen og
at sæsonen bliver så normal som den nu kan blive.
En stor ting er der dog sket i denne sæson.
Klubben har for første gang investeret i en boldmaskine, som vi fik leveret
i december. Det er en smart boldmaskine /robot, som kan sende bolde
afsted enten samme sted på banen, hvis man skal øve et specielt slag, eller
i sekvenser rundt på banen, så man kan blive presset god og grundigt.
Det er en maskine, specielt ungdomstrænerne glæder sig meget til at vise
frem til spillerne og er sikker på at specielt de unge syntes den er fed.
Klubben har valgt at anskaffe sig sådan en, da det vil være et godt redskab
til at supplere træningen med.
Til slut vil jeg sige at sæsonen bestemt ikke har været som håbet og det
ved jeg at spillere og trænere heller ikke syntes.

Søften GF – Badminton
Formand Kennet Herløv Nørager
Ravskærvej 18 • 8382 Hinnerup
Mobil 22 56 78 76

Bankforbindelse:
Sparekassen Kronjylland
Konto nr. 6112 2420093

Søften GF – Badminton
Søften Gymnastikforening • Badminton • www.soeften-gf.dk

Vi håber at komme i gang med lidt træning her i april/maj og håber vores
medlemmer har mod på at komme i hallen igen selvom sommeren
nærmere sig.
Da vi står over for en større udfordring mht. bestyrelsesarbejdet, da 3 af
vores bestyrelsesmedlemmer stopper, håber jeg nye melder sig til, så vi
kan sikre klubbens fremtid på en god og ordentlig måde.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke Heidi, Klaus og Bettina for det store
stykke arbejde de har lagt i bestyrelsen.
Så med de ord, ser jeg frem mod en ny og spændende sæson.
På badmintonafdelings vegne
Kennet Herløv Nørager
Formand
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