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Formål: HOG Badminton - Årsmøde - Februar 2018 - Referat 
 
Sted og tid:  

 
Rønbækhallen, Cafeteriet.  

  
Tid: Tirsdag den 20. februar 2018, kl. 19:30-21:45. 
 
Deltagere: 

 
Mogens Kristensen, Lene Kristensen, Nils Berg, Rita Berg, Helle Almind, Lea 
Almind, Michael Krupsdahl, Rikke Kjær, Ivan Rohde, Tina Rohde, Eva 
Andersen, Celina Andersen, Camille Andersen og Kristian Hasager (HOG FU 
Repræsentant). 

 

Dagsorden 

1 Valg af dirigent og referent  

2 Formandens beretning 

3 Regnskab for 2017 

4 Budget for 2018 

5 Kontingentsatser 2018 

6 Indkomne forslag 

7 Valg af udvalgsmedlemmer 

8 Valg af udvalgsformand 

9 Eventuelt 

 
 

Referat Hvem Hvornår 

1. Valg af dirigent og referent    

  
Dirigent: Mogens Kristensen 
Referent: Anders Andersen 
 
Årsmøde annonceret i Favrskov Avisen tirsdag den 23. januar 2018: 
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2. Formandens beretning   

  
Formandens beretning blev fremlagt.  
 
Beretningen blev vedtaget.  
 
Resumé 
Generelt set har 2017 været et tilfredsstillende år for HOG Badminton. 
Såvel sportsligt, medlemsmæssigt som økonomisk.  
 
Vores seniorhold i 3. Division rykkede ned i april måned. Som 
forventet viste 3. Division sig at være en for stor mundfuld for holdet. 
Dog glædeligt at opleve, at holdet allerede på nuværende tidspunkt 
igen spiller om oprykning til 3. Division. Holdet er igen med i 
oprykningsspillet, og er kommet særdeles godt fra start. De næste tre 
kampe vil vise om det lykkedes at vende tilbage. Vores seniorhold i 
Kredsserien og Serie 1. har haft det svært, men alt tegner til at begge 
hold vil kunne spille sig til endnu en sæson i deres respektive rækker.  
 
Vores ungdomshold klarer sig også rigtig godt. Sæson 2016/17, der 
sluttede i april medførte, at 6 hold kvalificerede sig til slutspillet om at 
blive Danmarks Bedste Ungdomshold. Ét af holdene vandt guld. I 
indeværende sæson er vi aktuelt i én situation, hvor 7 hold har en 
realistisk chance for at spille sig til deltagelse i slutspillet. 
 
Medlemstallet har været på niveau med de tidligere år. Aktuelt har vi 
280 medlemmer. 
 
Den fulde beretning er vedhæftet. 
 

  

3. Regnskab for 2017   

  
Økonomisk har 2017 udviklet sig mere end tilfredsstillende. 
Regnskabet for 2017 viser et overskud på kr. 63.907,72. Vores 
økonomiske genopretning er således lykkedes et svært 2016. Der har 
været meget stor opbakning fra vores medlemmer til denne 
genopretning. I alt har 61 spillere og forældre leveret omkring 500 
timers indsats i forbindelse med indtægtsgivende arrangementer.  
 
Regnskabet blev godkendt. 
 

  

4. Budget for 2018   

  
Vi har lavet et budget baseret på erfaringstal fra de seneste 
regnskabsår. Budgettet hviler forudsætninger om: 
1. Fortsat stor fokus på styring af boldforbrug, og udgifter generelt 
2. Nogle mindre kontingentforhøjelser 
3. Indtægter fra sponsorer og ungdomsturneringer som budgetteret 
4. Medlemstal som for 2017.  
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Budget blev vedtaget. 
 

5. Kontingentsatser 2018   

  
Forslag til nye kontingentsatser: 
 

Kontingentsatser 2018 2017 

Senior 1 (inklusiv boldpenge) kr. 2.700  kr. 2.500/ 2.700  

Senior 2 (inklusiv begyndere) kr. 1.000  kr. 675 

Motion Aften  kr. 250 kr. 200 

Motion Formiddag kr. 200  kr. 200 

Motion Lørdag kr. 150 kr. 150 

Ungdom x1 kr. 650 kr. 650 

Ungdom x2 kr. 950 kr. 950 

Talent x2 kr. 1.150 kr. 1.150 

Talent Ekstra kr. 575 kr. 575 

MINIton  kr. 400 kr. 400 

 
Følgende ændringer vil træde i kraft med virkning fra juli 2018: 

▪ Alle kontingenter vil blive opkrævet helårligt. Dette for at lette 
vores administration. Vi indmeldelse efter årsskifte, 
opkræves ½ kontingentsats. 
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▪ Boldpenge for Senior 1 inkluderes i kontingentopkrævningen 
for at forenkle. Denne ændringer medfører en samlet 
forhøjelse for vores kvindelige medlemmer på kr. 200.  

▪ Senior 2 og Nybegynder samles til én gruppe. Der er nu 
tilknyttet træner til dette hold, og derfor forhøjes kontingentet 
til kr. 1.000. 

▪ Motion Aften kontingent forhøjes til kr. 250. 
▪ Alle øvrige kontingentsatser fastholdes uændret. 

 
Forslaget blev vedtaget. 
 

6. Indkomne Forslag   

  
Ingen forslag er modtaget. 
 

  

7. Valg af Udvalgsmedlemmer   

  
Efter Årsmødet 2017 konstituerede vi Badmintonudvalget på 
følgende måde:  
▪ Anders Andersen (Formand) 
▪ Michael Krupsdahl (Kasserer) 
▪ Peter Thiele (Senior), 
▪ Helle Almind (Ungdomsholdturnering) 
▪ Rikke Kjær (Åbne Ungdomsturneringer & Tøjindkøb) 

 
Endvidere tilknyttet Badmintonudvalget, men ikke som officielt 
medlem: 
▪ Jesper Funch (Hjemmeside & Klubmodul). 

 
Vi har i Badmintonudvalget haft et rigtig godt og konstruktivt 
samarbejde gennem det forgangne år. Vi har varetaget hvert vores 
ansvarsområde. Samtidig arbejdet sammen som et team i forbindelse 
med planlægning og gennemførelse af aktiviteter og arrangementer 
såsom f.eks. de ungdomsturneringer vi årligt er værter for. Vi har 
regelmæssigt haft møder i udvalget, hvor vi har anvendt Messenger 
som et alternativ til fysiske møder. Det har fungeret meget fint, og er 
noget vi påtænker at fortsætte med. 
 
Vi ønsker fortsat at sikre den bedste mulige jævne og ligelige fordeling 
af opgaverne i Badmintonudvalget. På den måde tager hvert enkelt 
medlem ansvar for en afgrænset og veldefineret mængde opgaver. 
Det gør det overskueligt og attraktivt at være en del af 
Badmintonudvalget, og dermed gør det nemmere for os at holde alt 
godt kørende. 
 
For 2018 fortsætter følgende nuværende medlemmer af 
Badmintonudvalget: 
▪ Anders Andersen (Formand) 
▪ Michael Krupsdahl (Kasserer) 
▪ Helle Almind (Ungdomsholdturnering). 

 
Endvidere tilknyttet Badmintonudvalget, men ikke som officielt 
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medlem: 
▪ Jesper Funch (Hjemmeside & Klubmodul). 

 
Efter dette Årsmøde har Rikke og Peter valgt at trække sig fra 
Badmintonudvalget. Rikke grundet usikre om, hvorvidt Sarah 
fortsætter i klubben i den kommende sæson. Rikke har i en årrække 
haft ansvaret for vores tøj- og pokalindkøb. Endvidere har Rikke stået 
for vores HOG Åbne Ungdomsturneringer. Peter ønsker at trappe lidt 
ned for at fokusere på sin civilekarrierer. Peter har i én årrække haft 
rollen som Seniorformand. Peter har i øvrigt altid været en del af HOG 
Badminton, og fortsætter naturligvis som aktiv spiller. En kæmpestor 
tak til Rikke og Peter for indsatsen. Håber I snart får lyst til at vende 
tilbage og bidrage igen. 
 
Badmintonudvalget vil gerne indstille følgende til valg til 
Badmintonudvalget for 2018: 
▪ Henrik Bondgaard 
▪ NN (Senior - Peter Thiele fortsætter indtil én eller flere afløsere 

er fundet). 

 
Udover Badmintonudvalgets medlemmer er der en gruppe af forældre 
til ungdomsspillere, men også seniorspillere, som har stillet sig til 
rådighed med hjælp ved afvikling af f.eks. ungdomsturneringer, 
ungdomsarrangementer, sponsorarrangementer med mere. Vi håber 
rigtig meget, at alle ønsker at give en hånd med også i det kommende 
år.  
 
Henrik Bondgaard valgt som nyt medlem af Badmintonudvalget. 
 

8. Valg af udvalgsformand   

  
HOG Badminton indstiller Anders Andersen til Formandsposten.  
 
Valg af formand sker i henhold til vedtægterne først på HOG’s 
Generalforsamling onsdag den 21. februar kl. 19:30. 
 

  

9. Eventuelt   

  
Følgende emner/ spørgsmål blev bragt op under mødet: 

1. OK Aftalen: Er OK’s priser reelt konkurrencedygtige, og 
vores aftale dermed fordelagtig? Michael har haft en dialog 
med OK, der hævder, at de sætter deres priser lokalt, så de 
er konkurrencedygtig ift. de øvrige kæder. Michael tager 
dialogen op med OK, da deres prissætning er helt afgørende 
for vores muligheder for at udbrede aftalen til vores 
medlemmer. 
 

2. Klubhusfaciliteter. Mange medlemmer har i forbindelse med 
vores medlemsundersøgelse angivet, at vores 
klubhusfaciliteter er meget mangelfulde. Der er lige nu ikke 
brugbare rammer for et velfungerende klubliv på de enkelte 
hold, indenfor afdelingerne og på tværs af klubben. Ingen 

 
Michael 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anders 
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naturlige brugbare samlingssteder før eller efter træning og 
kamp. Heller ikke i forbindelse med hold-/afdelingsfester/ 
arrangementer. Problemet vil mere langsigtet kunne løses 
med etablering af et reelt Rønbæk Idrætscenter, hvor haller 
og svømmehal bygges sammen, og nye klubfaciliteter 
etableres. Mere kortsigtet kunne kontoret på Rønbæk sløjfes, 
og Tennis’s klublokale deles med de øvrige afdelinger. I 
sammenhæng hermed er der også udfordringer forbundet 
med den nuværende forpagtningsaftale for RIC og HHH. 
Under alle omstændigheder skal problemet med de 
manglende klubhusfaciliteter have høj prioritet i FU/ 
Bestyrelsen i 2018. 
 

3. Frivillige ledere. Der er aktuelt for mange medlemmer/ 
forældre, der ikke er tilstrækkelig opmærksom på, at HOG 
Badminton er en forening baseret på frivillig arbejdskraft. 
HOG Badminton kan ikke sidestilles med f.eks. et privatejet 
fitnesscenter, hvor man betaler et månedligt beløb, og så kan 
gøre brug af de til rådighed værende faciliteter, og klage hvis 
der er noget, der ikke modsvarer ens forventninger. Uden 
frivillige ledere ville der ikke være noget, der hedder HOG 
Badminton. FU/ Bestyrelsen bør i 2018 gennemføre en 
informationskampagne for, at gøre alle HOG medlemmer 
fuldt opmærksomme på, hvad det indebærer at være 
medlem af en idrætsforening baseret på frivillig arbejdskraft. 
 

4. Coaching af ungdomsspillere. Generelt modtager vores 
spillere rigtig god træning, men når de deltager i åbne 
ungdomsturneringer og holdkampe modtager de sjældent 
anden taktisk og mental coaching end den forældrene er i 
stand til at give. Mange forældre oplever, at de her kommer 
til kort, og ikke helt kan coache deres barn så godt som de 
ville ønske de kunne. Badmintonudvalget har tidligere stillet 
én træner til rådighed som coach i forbindelse med udvalgte 
ungdomsturneringer med mindst otte deltagere. Dette tilbud 
er der behov for yderligere at få styrket i løbet af 2018. En 
mulighed her kunne endvidere være, at få Senior 1 spillere til 
at deltage som coach for ungdomsspillere som en del af, at 
de seks timers arbejde de alle også vil skulle levere i 2018.  
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