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Referat fra generalforsamling i Badmintonklubben Tændhætten, afholdt den 13. maj 2009, kl. 18.00 i
Hollænderhallen.
Næstformanden Henning Bothmann bød velkommen til de 9 (skriver i bogstaver: ni) fremmødte
medlemmer.
Dagsorden i følge vedtægterne:
1.

Niels Andersen blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og
lovligt indvarslet.

2.

Fra bestyrelsens beretning skal fremdrages omtale af den forløbne sæson. Tændhætten har ved
udgangen af april måned 2009 opnået et medlemstal på 246, hvoraf 38 er helt nye medlemmer.
Medlemstallet udgjorde 252 ved udgangen af forrige sæson.

Vi har nu afsluttet den 35. sæson og må konstatere, at på trods af gode intentioner, var der ikke
tilslutning til den helt store festivitas. Om vi kan tale om ”metaltræthed” skal være usagt, men det
svarer til den gennemgående holdning, der kom frem via vores spørgeskemaundersøgelse fra
sidste sæson. Mange gode ideer var sat i værk og Beghuset var booked. Imidlertid måtte vi
konstatere, at vi i starten af efteråret efter gennemgang af medlemslisten - selv med det mest
optimistiske syn - ikke ville kunne trække ”folk af huse”. I første omgang en udskydelse og
senere en egentlig aflysning.
For at få ”nyt blod” til selve turneringen, inviterede vi vores venner fra Søvang og Sandagergård
til at deltage i ”Tændhætten Open” og med en vis succes. Turneringsmæssigt var det igen
ungdommen, der holdt ”fanen højt” og vi kvitterede da også med et traktement efterfølgende,
hvor vi bød på pølser og sodavand ad libitum. De voksne blev også beværtet på samme vis –
dog med et muligt tilvalg af pilsnerøl.
Da vi for første gang på mange år fik tildelt en lørdag til trekantturneringen, valgte vi at gøre lidt
ekstra ud af det – nu det var en jubilæumssæson. Med små marginaler vandt Tændhætten
turneringen og kunne byde medlemmer og gæster fra de to øvrige klubber velkommen om
aftenen til en 3 retters menu med vine. Efterfølgende var der dans til en jukeboks som
Tændhætten havde lejet. Et meget vellykket arrangement, der viste, at vi trods alt stadig kan
holde en ordentlig fest.
Medlemsmæssigt holder vi stadig væk ”skansen” dvs. hvor vi sidste år havde 252 medlemmer,
nåede vi i den forgangne sæson op på 246. Som et kuriosum har vi igennem de seneste 20
sæsoner, hvor vi har haft EDB, haft 1637 forskellige medlemmer. Det er nemlig således, at når
man melder sig ind i Tændhætten, får man tildelt et medlemsnummer, som ikke senere tildeles
en anden – selv om man måske er udmeldt. Dvs. ”nye gamle” medlemmer, der har været væk i
nogle år, får det gamle nummer tilbage.
Vi har stadig god søgning til vores ungdomstræning om lørdagen, om end vi ikke som tidligere
har en teenagergruppe. Til gengæld har vi nu flere i den yngre afdeling, hvor der kommer ca. 15
børn hver lørdag. Mht. ungdomstrænere har vi haft dels Jakob Jakobsen, som fast træner og
vores tidligere træner Thomas Olofsen, som afløser og som deltager ved nogle lørdage – som vi
kaldte for Powertræning – dvs. intensiv træning med 2 trænere.
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Med baggrund i den sløje tilslutning til turneringerne må det være op til generalforsamlingen og
bestyrelsen, at drøfte aktiviteterne for den kommende sæson. Tilsyneladende ønsker flertallet
blot at få en fast banetid – uden ønsker om deltagelse i turneringer og fester.
Vores åbne banetid om lørdagen er stadig en succes og vi kunne måske skele lidt til DB i den
anledning. De har også en form for åben banetid – men dog organiseret, så der er en vis form
for ”styring”. Flere af vores medlemmer deltager i dette arrangement, som i virkeligheden lige så
godt kunne være i Tændhætteregi.
Når vi ser ud over ”netkanten” – er der også gået ”metaltræthed” i de andre klubber. Især hvor
det drejer sig om at mødes i fællesskab for at drøfte sportens muligheder i Dragør. Som det blev
nævnt sidste år er Dragør Idrætssammenslutning ikke eksisterende. Repræsentantskabsmødet,
der skal afholdes i marts måned – har der ikke været indkaldt til endnu og hjemmesiden er stadig
fra 2002!

Hollænderhallen indkaldte i sidste måned til det årlige dialogmøde med brugerne. Kun 5
foreninger dukkede op. Hollænderhallens formand Sven Larsson måtte beklage dels fremmødet
– men også hallens resultater, hvor han ”kæmpede mod de politiske vejrmøller” og en udarbejdet
såkaldt ”Handlingsplan” udarbejdet af et par konsulenter– var tæt på at være værdiløs.
Hollænderhallens hjemmeside og booking system er ved at blive forbedret og et politisk ønske
om ”optimering” har medført at der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal se, om man kan udleje
baner, der ikke bliver brugt. Dvs. at baner, der ikke benyttes ”rimeligt” vil kunne inddrages og
udbudt på nettet – dvs. en form for timebetaling. Så endnu en gang – brug Jeres baner – eller
meld fra via Tændhættens Forum, så kan alle se det og evt. benytte banen.
Et ønske fra Fodbold og Dragør Badminton om et fælles sekretariat til bl.a. regnskabsopgaver
blev drøftet og foreligger nu som forslag. Det er så penge fra de kommunale tilskud, der skal
være den økonomiske baggrund. Tændhætten får ikke tilskud fra det offentlige i form af penge
og har ikke pt. et ønske om deltagelse i en sådan sekretariat. Men støtter naturligvis gerne de
øvrige klubber moralsk!
Banefordelingen er en gentagelse fra sidste sæson. Dog var der igen optræk til at ”nogen” ville –
ad bagvejen – ændre på det. Heldigvis blev det forpurret – takket være Kenneth Gøtterup, der på
denne måde endnu en gang gjorde en indsats for Tændhætten og breddeidrætten. Så endnu en
sæson, hvor vi har haft glæde af, at have en repræsentant siddende som formand for
Folkeoplysningsudvalget. En stor tak til Kenneth, i et år, som fremover vil blive præget af
kommunevalget i november. Som bekendt sidder repræsentanterne i Hollænderhallens
bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget i en valgperiode. Så det bliver mere end spændende, at
se hvordan fremtiden for idrætten vil blive - de næste 4 år.
Hollænderhallen har som de fleste ved – sidste år – flyttet cafeteriet ned i stueetagen, hvor der
nu er kommet bambusafskæmning, nedhængte lamper, fladskærmstv mv.
På skolerne har vi stadig banetider og der er spillere, der foretrækker gymnastiksalen frem for
Hollænderhallen. Her skulle der have været indført et nøglesystem, men det er ikke sket endnu –
så det er vel blevet sparet væk, men ellers har skolen som helhed fungeret rimeligt.
Tændhættens hjemmeside er under stadig forandring og Henning sørger for hele tiden at den er
opdateret. En hjemmeside er kun noget værd – hvis man kan regne med at det der står er
aktuelt. Vi har også fået opfrisket vores opslagstavle i hallen, således at medlemmerne også på
denne måde kan blive orienteret – om end opdateringen kun finder sted et par gange om året.
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Ved afslutningen på sæsonen blev Tændhættens formand Geert Jakobsen hædret med Dragør
kommunes Sports- og Kulturpris. Der var i år to modtagere – idet også Mogens Nygaard fra
Dragør Badminton fik prisen. En stor hæder til badmintonsporten i kommunen.
Sluttelig skal vi takke alle Jer medlemmer– der er mødt op i dag til Tændhættens
generalforsamling. Tak for denne sæson og på forhåbentlig gensyn i august – når vi igen har
banetilmelding.

*****
I forlængelse af bestyrelsens beretning ville Lars Koch gerne vide om Tændhætten agter at
anvende en del af medlemskontingentet til at drive det påtænkte klubsekretariat.
Næstformanden oplyste hertil at der vil blive involveret kommunalt tilskud og at klubbens midler
kun anvendes hvis man tilmelder sig ordningen, og Tændhætten agter ikke at tilmelde sig denne
ordning.
Kenneth Gøtterup opfordrede til at Tændhættens bestyrelse i en aller anden udstrækning går
aktivt ind i arbejdet i DIS for at få pustet lidt liv her. Endvidere oplyste Kenneth Gøtterup i relation
til baneudnyttelse at målt over en 12-ugers periode er det badminton der svigter mest på
baneudnyttelsen i Hollænderhallen.
Niels Andersen opfordrede til at der i den kommende sæson laves et festarrangement der
genenmføres under alle omstændigheder uanset antal deltagere, så må arrangementets
karakter og indhold bliver derefter. I forlængelse heraf udtrykte Peter Holmgaard stor glæde ved
de to ”pølse/sodavand” arrangementer der havde fundet sted i sportcaféen som afrunding på et
par af sæsonens turneringer.
3. Søren Dam Rasmussen gennemgik det reviderede regnskab, der blev enstemmigt godkendt.
4. Til formandsposten, der er på valg hvert år, genvalgtes Geert Jakobsen. Herudover var to
bestyrelsesmedlemmer på valg i år. Henning Bothmann og Chrilles Svendsen blev genvalgt for 2
år. De to øvrige bestyrelsesmedlemmer Søren Dam Rasmussen og Niels Jørgen Jørgensen var
ikke på valg i år.
5. Til revisorer genvalgtes Peter Holmgaard og Lars Koch. Til revisorsuppleant genvalgtes Kurt
Christensen.
6.

Fra Lau Schirrmacher var modtaget et forslag om at differentiere kontingentet mellem
Hollænderhallen og Nordstrandsskolen i sidstnævntes favør. Begrundelsen er at der forekommer
flere aflysninger på skolen end i Hollænderhallen. Forslagsstiller var ikke selv til stede og Søren
Dam Rasmussen fremlagde og redegjorde for forslaget. Bestyrelsen oplyste hertil at der også i
et vist omfang forekommer aflysninger i Hollænderhallen og støttede derfor ikke forslaget.
Bestyrelsen oplyste endvidere at den vil fremkomme med forslag om en generel nedsættelse af
kontingentet under punkt 7. Generalforsamlingen afviste herefter forslaget.

7.

Bestyrelsens forslag til kontingent for den kommende sæson 2009/2010 er således:
Voksne
Børn under 18 år
Børn under 18 år m/egen banetid
Tillæg for træning (børn)

kr. 300,00
kr. 50,00
kr. 300,00
kr. 200,00
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Passivt medlemskab
Indmeldelse

kr. 100,00
kr. 100,00

Søren Dam Rasmussen redegjorde for baggrunden for bestyrelsens forslag. Forslaget omfatter
en nedsættelse af kontingent for voksne med kr. 100,00 til kr. 300,00. Forslaget om nedsættelse
er begrundet i et faldende aktivitetsniveau over de sidste år og en forventning om at der til
klubbens aktivitetsniveau også fremadrettet for tiden er tilstrækkelig økonomiske midler. Med
forslaget vil klubbens regnskab forventeligt udvise et 0 resultat, evt. et lille negativt resultat
hvilket der er tilstrækkelig kapital til.
Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget.
7.

Under eventuelt forløb en uformel diskussion om klubbens virke i øvrigt.
Herunder spurgte Lars Koch til dokumentation af Tændhættens webside i tilfælde af vacance, og
bestyrelsen noterede sig en evt. opgave med at sikre dette.
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