
 

         GENERALFORMSAMLING 2016  

 Torsdag d. 31. marts 2016 kl. 19.00 i Koruphallen 

 

 Velkomst 
Formand  Sanne Ørskov bød velkommen til de medlemmer, som var mødt op til den årlige 
generalforsamling.  

 
 

 Generalforsamling iht. klubbens vedtægter 
 
Valg af dirigent 
Torben Møller blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var varslet 
rettidigt. 
 
Valg af protokolfører 
Marianne Præstegaard blev valgt og varetog opgaven som protokolfører. 
 
Formandens beretning samt plan for kommende sæson ved Sanne Ørskov 
 
KKIC 
Der er sket noget i KKIC. Cafeen har skiftet ejer her i starten af 2016 og inden da var der en vikar 
der tog tjansen i cafeen. Vi kan allerede nu se, at der sker lidt fornyelse derinde.  
 
Hold 
Igen i år er der flere forskellige hold, seniorer, ungdom, miniton, motion i centrum, idræt om 
dagen, motionisterne mm. Det er dejligt at Korup Badminton kan holde så mange forskellige 
mennesker i mange forskellige aldre i gang og være fælles om netop en ting nemlig badminton. 
Uden medlemmerne eksisterede klubben jo ikke og at se og høre at både børn fra 3 til voksne 
over 60 kan fungere om en sportsgren er fantastisk. Flere af holdene har også deltaget i stævner, 
hvilket de andre ansvarlige vil komme ind på. 
 
Julie Thrane 
Vi har i Korup opnået at få en verdensmester blandt os. Det er dejligt at kunne opleve det. Julie 
Thrane har i 2015 deltaget i Para-verdensmesterskaberne og vundet guld i single, sølv i dame-
double og bronze i mix-double.  
Desuden er hun blevet nomineret til prisen som ”Female Para-Badmintonplayer of the Year.” 
Stort tillykke til Julie med den flotte titel. 
 
Sponsorer/klubtøj/bolde 
I år var det igen tid til at forny vores sponsorater og få nyt klubtøj. Desuden er der blevet lavet ny 
aftale angående køb af bolde. Tak til alle dem, som har været behjælpelige med at få stablet det 
på benene, både rent sponsoratmæssigt, men også bestilling og salg af tøjet og bolde. 
 
Facebook/hjemmeside/Impuls 
I 2015 tog Cecilie Kallesøe over angående vores mediedækning. Cecilie har taget ansvaret for vi 
overholder vores deadline til impuls. Ulla Præstegaard har førhen haft ansvaret for dette og der 



 

skal lyde en tak til det store arbejde Ulla har ydet, samt tak til Cecilie for det arbejde hun har ydet 
i den tid hun har arbejdet med det. 
 
Nye initiativer 
Igen i år har vi forud for sæsonstart fået fremstillet en lille flyer, som vi fik husstandsomdelt i 
Korup og omegn, omkring vores nye initiativer i klubben. Dette har vi haft erfaring med har givet 
ekstra medlemmer både på motionssiden men også i ungdommen.  
 
Bestyrelsen     
Jeg syntes, at vi har haft et rigtig godt, og konstruktivt, arbejde i bestyrelsen i det forgangne år. 
Vi har afholdt det antal bestyrelsesmøder som har været nødvendige og været gode til at reagere, 
hvis der er opstået uventede situationer.  
Der er mange som yder en ekstra indsats for at få det hele til at fungere og alle fra bestyrelsen 
tager et stort ansvar for deres del. Der skal lyde en stor tak til alle som får Korup Badminton til 
at fungere på det praktiske plan for ellers kunne medlemmerne heller ikke komme til at spille al 
den dejlige badminton.  
 
Til sidst vil jeg gerne takke alt det frivillige arbejde som også får klubben til at fungere optimalt. 
Vi har stadig brug for masser af frivilligt arbejde, så selvom du ikke kan hjælpe hele året kunne 
det være, du kunne sætte et par timer af en sæson til at gå til hånde med lige netop det, du kan. 
 
 
Marianne Præstegaard (Miniton) 

Rigtig fin sæson med mange nye tilmeldte – specielt glædeligt, at de nye børn kommer udefra og 
ikke alle er børn af nuværende medlemmer. 

Vi fortsætter ufortrødent i den kommende sæson. 

Stor tak til dem, der gang på gang vil hjælpe som instruktører. 

 

Niels Jacobsen (formand for motion og veteran)  

60+ har igen vundet rækken. 
50+ nr. 2 eller 3. 
Baneudlejning er gået rigtig godt – ikke mange ledige baner. 
Der er indkøbt nyt fugtskab. 
 
 
 Maiken Møller (formand for ungdom)  
 
Vi har haft en rigtig god sæson, hvor ungdomsafdelingen støt er vokset og tegnes derfor nu af 
små 50 medlemmer - rigtig god fremgang, netop fordi vi kan se vi fastholder de unge. 
Vi har gode træninger i hverdagen, og jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til mit super 
trænerteam, Stine, Andreas og Julie, som er en stor hjælp i den daglige træning, og som er meget 
vellidt af de unge. Sammen synes jeg vi tegner et super godt trænerteam.  
I sæsonen er flere af vores spillere begyndt at deltage i stævner og turneringer, vi har fortsat godt 
samarbejde med Bolbro omkring monrad, og Korup er rigtig godt repræsenteret. Også flere af de 
unge deltager i åbne turneringer, og i slutningen af april tager vi på fælles klubtur med 
forhåbentlig stor opbakning. 
Vi havde i år to ungdomshold med i holdturneringen, et U11 og et U13. Begge hold kæmpede for 
det, og det lykkes U13 at placere sig som 2 er i grundspillet, hvorfor vi var til finalestævne d. 13. 
marts, her blev kampen dog for svær, og vi endte med en 4 plads, men godt gået af et stærkt besat 



 

hold. Antalsmæssigt kan vi håbe at kunne stille med endnu et ungdomshold i den kommende 
sæson, såfremt lige så mange har mod på holdturnering. Tak til forældre som bakker op om 
holdene og er flinke til at kører. 
 
Og så kan jeg sige vi har haft god opbakning til vores løbende arrangementer, senest med vores 
fællestræningsdag med senior, fedt at så mange seniorer bakkede op, ungdomsspillere og 
seniorer havde en super dag, og ungerne blev hængende og så holdkamp, absolut en dag der kan 
og skal gentages. 
 
Det betyder også at vi til det kommende klubmesterskab har valgt at lave en lille 
dobbeltturnering hvor vi parrer en ung og en senior, det skal nok blive rigtig sjovt, og en god 
måde at fortsætte den bro, der nu er bygget. 
I alt 19 spillere deltager til klubturneringer. 
 
Vi ser frem mod slutningen af sæsonen, som slutter d. 11. maj. Endnu en gang tak til trænere, 
samt en tak til Helle som altid hjælper, når vi har brug for det. 
 
Klubturnering afvikles lørdag d 9. april 2016, hvor der er tilmeldt 60 til morgenmad. 
 
 
Kåre Friis (formand for senior)  

Sæsonen 2015/16 har været et godt år for Korup Badmintons seniorafdeling.  
Resultatmæssigt lykkedes det Kredsserie-holdet at få en førsteplads i slutspillet i rækken og 
dermed undgå nedrykning til serie 1. Samtidig har vi løbende kørt en række unge spillere ind i 
førsteholdstruppen, som også er begyndt at vinde flere kampe i år. Samlet set stemmer dette 
overens med de forventninger og mål, som var til holdet ved sæsonstart. 
  
På samme måde som i foregående sæson har der igen i år været tilgang af medlemmer i 
seniorafdelingen. Vi fylder efterhånden begge haller hver gang vi træner. Vi vil fremadrettet 
overveje, hvordan vi får organiseret træningen bedst muligt, så vi kan tilgodese vores 
medlemmers forskellige niveauer. 
  
Brian Jørgensen har besluttet at 2015/16 skal være hans sidste sæson som mandagstræner for 
seniorholdet. Han fortsætter dog som spiller i seniortruppen i Korup. Der er indgået aftale med 
Peter Christensen (tidl. træner for bl.a. Ringe, Herrested m.fl.) om at han vil tage 
mandagstræningen med virkning fra august 2016. Anders Kjær vil fortsat stå for 
onsdagstræningen. 
  
  

Jesper Frandsen (bestyrelsesmedlem) 

Korup badminton var i 2015 en del af frivilligkorpset på den første udgave af Tinderbox 
festivalen. Vi havde i alt 29 mand med på holdet, som hjalp med at holde pladsen ren under selve 
festivalen. Hver enkelt frivillig fik, udover mad og drikke mens man var på arbejde, fri adgang til 
festivalen på de tidspunkter hvor man ikke skulle arbejde. Derudover blev der næsten skrabet kr. 
13.000 ind til klubben, for de 29 frivillige. Vi vil gerne sige tusinde tak til de medlemmer, og 
venner heraf, som brugte 16 timer i løbet af festivalen på at være frivillige.  
Tilbagemeldingerne har i overvejende grad været så positive, både fra de frivillige men også fra 
Tinderbox, at vi igen i 2016 vil stille med et hold frivillige. I 2016 har vi forpligtiget os til at stille 
med minimum 25 personer, som vi mener vi nok skal kunne klare. Vi ser frem til den sidste 
weekend i juni måned, hvor Korup badminton igen vil være repræsenteret ved Tinderbox og tjene 
lidt penge hjem til klubben. 



 

Beretningen samt plan for kommende år blev godkendt af generalforsamlingen. 

 
 
Forelæggelse og godkendelse af årets regnskab samt budget for kommende år (se bilag) 
 
Kasserer Marianne Præstegaard gav de fremmødte mulighed for at gennemlæse regnskabet, 
inden hun fortalte at det budgetterede underskud for sæsonen, var blevet vendt til et overskud. 
Dette p.g.a. øget medlemsantal (øget indtægt i kontingent samt aktivitetstilskud) samt øget 
aktivitetsindtægter. Desuden reducerede udgifter til kurser og lejrtur Derfor hensat yderligere til 
fugtskab. 
 
Der er budgetteret med et underskud i 2016 – der er blandt andet prioriteret øget udgifter til 
både ungdoms- og seniortræner grundet det øgede medlemstal. 
 
Regnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag. 
 
  
Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og revisorsuppleanter 
Følgende blev valgt: 
 
Formand   Sanne Ørskov   genvalg – 2 år 
Ungdomsformand  Maiken Møller   genvalg – 2 år 
Motion-veteranformand  Niels Jacobsen   genvalg – 2 år 
Bestyrelsesmedlem  Jesper Frandsen   genvalg – 2 år 
 
Revisor    Rune Munck-Andersen  genvalg  
Revisorsuppleant  Torben Møller   genvalg  
 
 
 Eventuelt 
 
Overrækkelse af KIF sølvnål til: 
 
Ulla Præstegaard  og Marianne Præstegaard - med stor tak for mange års engagement. 
 

 

Bestyrelsen for den nye sæson 2016/2017 ser herefter ud som følger: 

 

Formand     Sanne Ørskov 

Bestyrelsesmedlem    Jesper Frandsen 

Kasserer     Marianne Præstegaard 

Formand for senior    Kåre Hansen 

Formand for ungdom    Maiken Møller 

Formand for veteran/motion   Niels Jacobsen 



 

Revisor 1     Rune Munch-Andersen   

Revisor 2     Brian Jørgensen 

Revisorsuppleant    Torben Møller 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Formand Sanne Ørskov  

 

 

__________________________________________________________ 

Dirigent Torben Møller 

 

 

 

 


