
Lyngby Badminton Klub
Generalforsamling

Onsdag den 20. februar 2019 kl 17.30
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Bilag 1 til referat af generalforsamling



Dagsorden, generalforsamling 20. februar 2019
Kl 17.30 i lokalet på 1. sal

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Lars Kure

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år, samt fastlæggelse af indskud og de årlige kontingenter.

5. Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer.
- Ingen indkomne forslag

6. Valg.
Efter tur er Kassereren, Seniorudvalgsformanden og Veteranudvalgsformanden på valg for to år.
6 A Valg af Kasserer. Jørgen Jepsen på valg, villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg.
6 B Valg af Seniorudvalgsformand. Sebastian Hejrskov på valg,  ikke villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Jesper Rindshøj.
6 C Valg af Veteranudvalgsformand. Karsten Meier på valg, villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg. 
6 C Valg af bestyrelsessuppleant. Frederik Greisen på valg, villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg.
6 D Valg af to revisorer. Leif Nørgaard og Gert Carstens på valg, villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af begge.
6 E Valg af revisorsuppleant. Alan Munck på valg, villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg.

7. Eventuelt
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Bestyrelsens beretning

- Formandens beretning
- VETU’s beretning
- SSU’s beretning
- USU’s beretning

Kassererens beretning kommer under regnskabsbehandlingen
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Formandens beretning, medlemmer

• Klubbens sportslige aktiviteter styres af de tre udvalg: Senior, Veteran og Ungdom. Udvalgene 
har fungeret godt og bestyrelsen fokuserer mest på de overordnede rammer, herunder 
”Fremtidens LBK” og ”Den røde tråd” samt økonomien. 

• Medlemstallet er stadig lidt i fremgang, 
• Stadig primært drevet af Ungdom, men de lidt ældre. Tendensen vil fortsætte til Senior inden længe

• Nødt til at stoppe op på nuværende niveau. 

• Frafald i ”de farlige år” er minimalt

• Sammenlignet udvalgte naboklubber er vi klart størst, mens der ikke ses en entydig 
medlemsudvikling
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år i alt 0-12 13-18 19-24 25-59 60+

2014 513 219 76 6 137 75

2015 512 182 86 9 148 87

2016 519 187 112 7 129 84

2017 570 226 121 17 132 74

2018 574 229 132 18 119 76

år LBK GBK GSB CBK SIF Virum-SB Lundtof.

2014 513 514 302 366 415 282 106

2015 512 466 410 223 386 262 104

2016 519 550 381 372 399 289 109

2017 570 531 410 433 398 316 112

2018 574 ? ? ? ? ? ?



Fremtidens LBK
• Stor præsentation i efteråret med deltagelse af mange medlemmer samt kommunen, FIL og DGO

• Fremtidens LBK indeholder 19 projekter som skal få os frem til vores mål. 

• 11 af disse projekter er i gang, mens de resterende venter på arbejdskraft. Det er planen at tydeliggøre disse projekter.
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Sociale mål

18/19

• Større social sammenhængskraft og bedre kendskab til hinanden i Veteranafdelingen 

gennem sociale arrangementer og gentænkning af træningsstruktur.

• 1. holdets kampe bliver samlingspunkt for alle klubbens medlemmer

Frivillighedsmål

18/19

• Forøgelse af roller i den frivillige organisation

• Manualer klar til 100 % af alle opgaver

Mål for fysiske 

rammer 18/19

• Forøget banekapacitet i Engelsborghallen eller alternativt I andre haller

19/20 • Forøget banekapacitet i Engelsborghallen eller alternativt I andre haller

20/21 • Udvidelse af Engelsborghallen ud mod Engelsborgvej



Fremtidens LBK 2
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Værd at fremhæve

• Sponsorudvalget har i høj grad fået luft under vingerne 
• klubben har rekordmange sponsorer 
• større indtægter end nogensinde
• Første donation fra Team Elite

• Kommunikationsudvalget har set dagens lys. 
• Sociale medier
• Langt mere i DGO
• Opslagstavlen

• Antallet af holdspillere kraftigt forøget
• Nu 9 U11 og U13 hold med tilhørende holdledere
• Skal være med til at fastholde og engagere de yngste 

• Opgardering af set up’et til 1. holdets kampe
• Nye holdledere og arrangementsansvarlige
• Vigtigt samlingspunkt for klubbens medlemmer, unge som gamle.
• NU MED KOLDE ØL ;-)



Fremtidens LBK 3
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Værd at fremhæve

• KAPACITET ER NØGLEORDET OG VORES PROJEKT NUMMER 1 OG 2
• Der arbejdes med kommunen for at få udvidet hallen
• Der arbejdes med kommunen for at få tildelt mere haltid
• Der arbejdes med kommunen for at fortælle vores historie, mål og visioner

• Kommunen er lydhør og har givet os stor anerkendelse for vores indsats, vores 
formåen og vores målrettethed

• Det har endnu ikke kastet midler af sig til kapacitetsforøgelse



Formandens beretning, afslutning
• Kontoret, ledet af Grethe Danielsen, administrationen og klubbens systemer har fungeret godt hele 

året – stor tak for det!

• Trænerstaben har udført et solidt stykke arbejde og er kraftigt medvirkende til den høje kvalitet i vores 
tilbud til vores børn og seniorer!

• Tak til Casper Wiklund der efter en årrække som aktivitetschef takker af til sommer. Mange ting er 
blevet muliggjort pga. ham.

• En stor tak til alle de flere hundrede frivillige der får hjulene til at dreje rundt hver dag – det er kun 
muligt på grund af jer!

• Fremtidens LBK er midt i sit forløb og er på de fleste fronter med eller foran de opsatte mål.

• Diskussionerne om en haludvidelse kører for fuldt blus og så sent som for 3 uger siden har vi indsendt 
en ny og udvidet ansøgning til kommunen

• Bankospillet – flot arrangeret af Maria Jespersen og hjælpere - havde igen rekordtilslutning med over 
300 deltagere og gav et smukt overskud til glæde for klubbens medlemmer. Til gengæld måtte Tour de 
LBK lade livet, men vil blive erstattet af et badminton-event med samme termin og formål (22/6-2019)

• Jubilæumsfesten var et stort tilløbsstykke og en flot markering af vores klubs historie og fremtidshåb. 
Tak til alle der lagde et stort stykke arbejde her!

• Tak til Kommunen og specielt Allan og hans stab for godt samarbejde.

• Tak til alle vore nye og gamle sponsorer for god støtte. Bestyrelsen opfordrer til, at alle medlemmer 
også støtter vore sponsorer den anden vej ved at udnytte deres forskellige tilbud til medlemmerne. Og 
har du tanker om at sponsere klubben, så tag endelig fat i vores nye sponsorudvalg – det er en kæmpe 
hjælp for klubben.

• Årets sportslige aktiviteter dækkes af udvalgenes beretninger
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VETU’s beretning

9



10

• I sæsonen 2018-19 har vi 11 veteranhold (4x40, 5x50 
og 2x60)

• Stillingen i holdturneringen er udfordret for visse hold
• Pæne præstationer i individuelle turneringer nationalt 

og internationalt
• Den nye rangliste har endnu ikke haft indflydelse på 

veteran holdturneringen
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Status pr. 6. januar 2019
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Status pr. 6. januar 2019
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Holdturnering

Dagligdagen
• Programlægning mandage og torsdage: Alan Munck og Knud Danielsen
• Bold- ”manager”: Knud Danielsen



SSU’s beretning
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Senior - informationer

• God kemi i truppen alle aldre på tværs. Fortsat god integration af nye spillere -
unge som gamle. 

• Vi har stor glæde af arbejdet der bliver lagt i ungdomsafdelingen. Vores ”egne” 
unge spillere har en fortsat voksende rolle (bærende kraft) på alle vores 
seniorhold – præcis som vi ønsker det!

• Vi får en stadig større trup. Det kan særligt mærkes på herresiden, hvor vi har stor 
kamp om pladserne. Kapacitetsmæssigt er vi meget presset. Det er svært at 
tilgodese alles ønsker og præferencer grundet vores store trup.

• Vi ligger stor vægt på at tilbyde en niveauforbedrende træning. Det er netop 
derfor vi fortsætter med at have to trænere tilknyttet seniortræningen. Alle 
spillere bliver tilbudt 4 ugentlige seniortræninger. Alle med mindst én træner 
tilknyttet.

• Jf. vores 5-års plan er vi ”on target” ift. oprykninger ved sæsonens udgang. Se 
næste side.



Holdturnering
Hold Række Målsætning Placering Kommentar

Senior 1 3. division Oprykning 1/8

Senior 2 Danmarkserie Oprykning 1/8

Senior 3 Danmarkserie Forbliven 4/8 Overlevelse i rækken 

er sikret for LBK 3, 

da man har 

kvalificeret sig til 

oprykningsspillet.

Senior 4 Serie 1 Oprykning 1/8

Senior 5 Serie 2 Oprykning 2/8



USU’s beretning 
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Ungdom - Basisinformationer

• Vi havde små 300 aktive ungdomsspillere ultimo 2018 i klubben mellem 4 og 18 år, 
hvilket er det højeste nogensinde – og helt oppe omkring loftet af hvad vi kan med den 
nuværende banetildeling. 

• De træner på over 30 træningshold – hvoraf to er forældre/barn-hold lørdag formiddag 
for de helt små. Alle træner en gang om ugen, en del træner to, nogle tre og nogle få 
fire gange om ugen. De mest ambitiøse træner selv ved siden af.

• Vi har indledt et samarbejde med Virum Badmintonklub omkring de 14-15 årige spillere 
hvor vi har fælles træning i Virumhallen om mandagen og fælles hold i holdturneringen 
– efter lidt opstartsbesvær fungerer det nu fint!

• Vi har i løbet af året haft 17 trænere og hjælpetrænere involveret under ledelse af 
cheftræner Peter Arvedsen. 

• Der er i indeværende sæson 13 ungdomshold tilmeldt holdturneringen, hvilket er det 
højeste nogensinde. 

• Vi har over 100 ungdomsspillere der er aktive med at spille holdkampe og/eller 
turneringer, - lidt flere end sidste år. 
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Holdturneringen, ungdom
• Ved sæsonafslutningen 2017/2018 fik vi for første gang fire hold med til Hold DM, 

nemlig U11, U13, U15 og U17. De gjorde det alle godt uden at være med helt 
fremme.

• I indeværende sæson stiller vi med 13 hold i alt mod 10 i sidste sæson:
• Fire U11-hold

• Fem U13-hold

• Tre U15-hold

• Et U17-hold

De nye hold er et resultat af ”Fremtidens LBK”, hvor vi gerne vil have endnu flere af de yngste spillere til 
at få smag for at spille holdkampe og turneringer, så forøgelsen er sket i U11 og U13. derimod har vi 
taget vores U17/19 hold væk, da vi jo valgte at oprette et senior 5. hold, så de spillere der var relevante 
for U17/19 holdet spiller nu på senior 4. og 5. holdet – enkelte endda højere.

• På nuværende tidspunkt er der chancer for at få flere hold med til Hold-DM, men 
det er svært at være sikker på noget.
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Udvalgte individuelle resultater  

Individuelt DM 2018:

LBK var til DM repræsenteret ved i alt 18 spillere fra U11, U13, U15 og U17 – det er 
også det højeste antal nogensinde.
Det resulterede i seks kvartfinaler og tre bronzemedaljer til henholdsvis Peter Bille-
Biggart Magnus Kongshammer og Marcus Rindshøj.

Københavnsmesterskaberne 2018 :
Lyngby blev igen nr. 2 i klubkonkurrencen foran GBK og lige efter SIF!

- LBK havde flest deltagere af alle klubber (48 stk) – højeste antal nogensinde

- 24 spillere fra LBK fik medalje - 30 i alt  – højeste antal nogensinde

- Marcus Rindshøj vandt den eneste Guldmedalje i U17 HD

Landshold:

Marcus Rindshøj var udtaget til Ungdomslandsholdet i foråret 2018, hvor han var 
med til 6 Nations turneringen med finalesejr over England, hvilket er det uofficielle 
Europamesterskab for ungdomslandshold. 
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Arrangementer – Ungdom 2018

• Nytårskur i januar
• Åben U13/U15 turnering (marts)
• Berlintur i påsken 2018 som sædvanlig – vi vandt pokalen som bedste 

klub for 12. gang ud af 13 mulige
• Klubmesterskaber (maj)
• Opstartslejr med 55 deltagere med forældrearrangement (august)
• Tøsetræf
• Drengetræf
• Arved Cup
• Åben U9/U11 turnering (november)
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Værd at fremhæve!

• Ved FIL’s repræsentantskabsmøde i marts 2018 fik Peter 
Arvedsen tildelt den fornemme ”Mogens Preisz’s
Idrætslederpris”

• Ved Badminton Danmarks finalestævne for DM for Ungdom 
var Peter Arvedsen for andet år i træk blandt de tre 
nominerede til Badminton Danmarks Talentpris

• Ved finalestævnet ved Københavnsmesterskaberne for 
Ungdom fik Dorte Engelhardt tildelt Badminton Københavns 
Ungdomslederpris for sin mangeårige indsats
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Regnskab 2018, budget 2019, balance og kontingentforslag
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Årsregnskab 2018  - Budget 2019

Afvigelse 2018 Ændring

Budget Regnskab Budget Regnskab Regnskab / Budget Budget 2019/

Indtægter: 2017 2017 2018 2018 Budget 2019 Regnskab 2018

1 Kontingenter mv. 883.000 994.023 1.019.000 994.198 -24.802 1.045.000 50.802

2 Sponsor (skilte/annoncer/fonde) 60.000 61.960 62.000 139.251 77.251 100.000 -39.251

3 Kommunalt tilskud 136.000 152.886 166.000 179.842 13.842 180.000 158

4 Turneringer 41.000 48.679 47.000 41.327 -5.673 42.000 673

5 Renteindtægter - - - - 0 - 0

6 Arrangementer 101.000 108.902 88.000 104.107 16.107 141.000 36.893

7 Øvrige indtægter - 5.658 - 3.897 3.897 - -3.897

I alt indtægter 1.221.000 1.372.108 1.382.000 1.462.622 80.622 1.508.000 45.378

Udgifter:

1     Personale 128.000 132.259 132.000 139.700 -7.700 124.000 15.700

2    Kontingent Kreds/Forbund 25.000 22.490 23.000 32.715 -9.715 33.000 -285

3   Møde- / udvalgsudgifter 2.000 1.486 1.000 1.117 -117 1.000 117

4   Turnerings -og holdudgifter 116.000 118.143 117.000 128.480 (11.480) 160.000 -31.520

fordelt på:  Ungdom 34.000 34.364 35.000 44.049 -9.049 44.000 49

Senior 72.000 71.236 71.000 73.287 -2.287 105.000 -31.713

veteran 10.000 11.503 10.000 11.144 -1.144 11.000 144

Motionister - 1.040 1.000 - 1.000 - 0

5     Telefon, porto, tryksager, IT  m.v. 52.000 59.115 55.000 60.309 -5.309 57.000 3.309

6     Diverse arrangementer - 0

7  Trænerudgifter *) 721.000 827.459 857.000 922.071 (65.071) 919.000 3.071 

fordelt på: ungdom 520.000 618.763 645.000 681.368 -36.368 675.000 6.368

senior 195.000 207.599 208.000 236.868 -28.868 240.000 -3.132

uddannelse 6.000 1.097 4.000 3.835 165 4.000 -165

8   Boldforbrug 200.000 219.815 220.000 180.432 39.568 200.000 -19.568

9   Div. Udgifter 2.000 4.103 2.000 2.298 -298 2.000 298

10  Vedligeholdelse og afskrivninger - - 46.338 -46.338 - 46.338

I alt udgifter 1.246.000 1.384.870 1.407.000 1.513.459 (106.459) 1.496.000 17.459 

Driftsresultat (25.000) (12.762) (25.000) (50.838) (25.838) 12.000 62.838 



Balance 31-12-2017 31-12-2018

Aktiver:

Bank/girobeholdning 639.008              540.437                      

Boldbeholdning 16.900                4.000                         

Debitorer -                     16.400                       

Aktiver i alt: 655.908 560.837

Passiver:

Kreditorer, hensættelser 69.960                45.000                       

Skyldige off. afgifter og feriepenge 32.275                33.002                       

Gæld i alt 102.235 78.002

Egenkapital:

Kapitalkonto primo 518.331              505.569                      

Driftsresultat (12.762)               (50.838)                      

Kapitalkonto ultimo 505.569             454.731                    

Aktivitetsfond 40.000                20.000                       

Jubilæumsfond (ungdom) 8.104                  8.104                         

Egenkapital i alt 553.673 482.835

Passiver i alt 655.908             560.837                    



Kontingenter

2018 / 2019 2019 / 2020

Fastbane Single Double Single Double

Mandag til fredag (før 18.00, samt fredag efter 19.00) 1.650 1.100 1.750 1.200

Mandag til torsdag (efter 18.00) 3.000 1.650 3.150 1.750

Mandag til fredag (efter 21.30) 1.000 750

Lørdag og søndag 1.650 1.100 1.750 1.150

Holdtræninger

Søndagsmotionist 1.500 1.600

Veteran mandag V3 (nettopris-hold) 2.850 3.000

Veteran V2 og V5 2.050 2.150

Senior 3.150 3.300

Senior, søndag  (nettopris-hold) 500 550

Ungdom (første træning) 1.600 1.700

Ungdom (for hver træning efter den første) 640 700

Ungdom på seniortræning (nettopris-hold) 2.260 2.400

Specialtræning (nettopris-hold) 1.500 1.600

Forældre/barn 950 1.200

Diverse

Medlem uden bane 1.300 1.300

Holdspiller uden bane 700 max.      700

Passivt medlem 350 350

Tilmeldingsgebyr 350 350

Rykkergebyr 100 100
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