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Fremmødte: 13 personer 

 
 
Dagsorden 
1. Valg af dirigent  
Henrik Kryger foreslog Tore Vilhelmsen, der blev valgt som dirigent. 
Tore startede med at konstatere, at Generalforsamlingen var varslet og afholdt i rette tid jf. 
klubbens love. 
 
2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i den forløbne periode 
Formand Henrik Kryger fremlagde en generel beretning for OBK om året 2018. 
Han startede med at mindes OBK’s æresmedlem, John Hansen, der desværre gik bort i januar 
2018. John havde været medlem af OBK i 60 år og havde været involveret i både stort og småt i 
sit store engagement for klubben. Han var desuden også meget involveret på internationalt 
plan, hvor han bl.a. havde været primus motor på 4 verdensmesterskaber i DK og et hav af 
Denmark Open events. 
Dernæst nævnte Henrik nogle af de fokusområder, som der arbejdes målrette med i klubben: 
Made in Odense og I love OBK.  
Til slut takkede Henrik alle de trænere, ledere, frivillige og samarbejdspartnere, der alle er med 
til at få klubben til at køre rundt.  
 
Carsten Bech fremlagde en beretning for Ungdomsafdelingen og fortalte om stor 
turneringsaktivitet for alle aldersgrupper i ungdom. En del af de mindste på miniton/U9 har 
deltaget i monrad-turneringer, hvilket der kommer positive tilbagemeldinger på, ligesom der er 
stor deltagelse i U11-U17 rækkerne, hvor der ofte er basis for en ”OBK-lejr” i de mange haller 
der spilles i. 
Klubben har en stor elite-gruppe i ungdomsafdeling som tåler sammenligning med de andre 
store klubber i Danmark – de punkter der kan måles på er fx: 

• Medaljer til UDM – her henter OBK hvert år medaljer 

• Ungdomshold – OBK er med langt fremme i de bedste rækker i Vest-serien og har også pladser 

til DM for hold 

• Spillere der udtages af Badminton Danmark – her har OBK haft spillere udtaget både til 

landsholdssamlinger og til at repræsentere Danmark ved internationale holdkampe og 

turneringer 

• Spillere i Elite-rækken – OBK har fortsat en del spillere i E-rækken både i U13, U15 og U17 
Trods det klare elitefokus er der også masser af sociale aktiviteter i ungdomsafdelingen, hvoraf 
en af de største oplevelser var et pizzaarrangement ifm. en ligakamp, hvor verdensstjernen 
Viktor Axelsen kiggede forbi til et lille interview og autografskrivning. 

Simon Normann fremlagde en beretning for Seniorafdelingen, som har haft en spændende og 
udfordrende år med stor udskiftning i seniortruppen, heraf en stor tilgang af gode og lovende 
ungdomsspillere.  
Truppen har fået nyt træner set-up med Nicolaj Søgaard i spidsen, sammen med rutinerede 
Claus Overbeck og de har brugt sæsonen på at få styr på såvel nye som erfarne spillere, som 

giver hinanden god kamp om pladserne på de forskellige hold. 
Ligaholdet har haft en svær sæson og må en tur i 1. division i den kommende sæson; 2. holdet 
spiller om nedrykning fra 2. division, men bør klare skærene; 3. holdet er sikret idet de spiller 
med i oprykningsspillet, mens Danmarksserien har sikret en ny sæson i rækken, trods en plads i 
nedrykningsspillet. 
Simon sluttede beretningen af med at nævne de individuelle resultater, som OBK har høstet i 



 

sæsonens løb gennem Viktor Axelsen, Mathias Boe og senest Steffen Rasmussen, der fik sølv i 
herresingle til DM. 

 
Henrik Kryger fremlagde beretning for Kraftcenter Fyn, idet Andreas Basset ikke kunne deltage 
i Generalforsamlingen og varetage fremlæggelsen. 
Overordnet set er kraftcenteraktiviteterne forløbet godt, men sæsonen har desværre præget 
af en del træningsaflysninger i Idrætshallen, hvoraf nogle er indløbet alt for sent. Dette vil være 
et obs punkt i den fortsatte koordinering med Idrætshallen og Odense Kommune, så der sker 
så få aflysninger som muligt og kan arrangeres alternative træninger. 
Samarbejdet og koordineringen med Badminton Danmark er til gengæld blevet tættere denne 
sæson, hvilket er med til at styrke det samlede trænings set-up. 
 
Simone U. Mortensen fremlagde beretning for eventområdet, der fremhævede klubbens to 

største, årlige events: Odense RSL Classic og Danisa Denmark Open, der begge har stor 
økonomisk betydning for klubben. Simone takkede alle de frivillige - spillere, ledere og 
forældre mv. – der hjælper til ved klubbens events, store som små. Det kan ikke lade sig gøre 
at afvikle events uden fælles indsats og styrker samtidigt på tværs, det interne fællesskab i 
klubben. 
 
Der var ingen spørgsmål til beretningerne. 
Alle beretninger kan læses i deres fulde længder på OBK’s hjemmeside. 
  
3. Fremlæggelse af regnskab 2018 til godkendelse og sæsonbudget forelægges  

Kasserer Michael Jørgensen fremlagde regnskabet for 2018 for de fremmødte til godkendelse. 
Regnskabet udviser et overskud på 74.730 kr. for 2018 (mod 1.728 kr. i 2017). 
Resultatet kommer bl.a. af: 
 
Indtægter, der generelt er lidt mindre end i 2017  
- kontingenter, der udviser en lille nedgang  
- div. tilskud, der udviser en nedgang pga. mistede indtægter fra spillehalsmidler 
- eventindtægter, der alt i alt er mindre, selvom at både Odense Classic og Denmark Open har 
givet mere i indtægt i 2018 end i 2017 
 
Afdelingsudgifter og fællesudgifter, der generelt er mindre end i 2017  

- ungdomsafdelingen, der har brugt lidt færre midler 
- senior- og eliteafdelingen, der har brugt færre midler 
- motions- og veteranafdelingen, der holder status quo 
- administrative udgifter, der er betydeligt mindre 
 
Aktiver og passiver udgør 735.452 kr. (mod 636.979 kr. i 2017) 
Egenkapitalen udgør -230.203 kr. (mod 304.933 kr. i 2017) 
 
→ Regnskabet blev godkendt. 
 
Kasserer Michael Jørgensen fremlagde budgettet for sæsonen 2018-19 for de fremmødte. 

Budget 2018-19 er meget lig det realiserede resultat for 2018, dog er der forhåbninger om et 
bedre slutresultat grundet forhåbentlig flere sponsorindtægter i 2019 grundet nyt 
sponsorudvalg mv. 
 
→ Budgettet blev taget til efterretning af Generalforsamlingen. 
 



 

 
4. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Følgende er på valg og ønsker genvalg: 
- Henrik Kryger blev valgt (formanden er på valg hver år)  
- Simon Normann blev valgt (for 2 år)  
- Simone U. Mortensen blev valgt (for 2 år) 
- Michael Jørgensen blev valgt (for 2 år) 
- Oliver Thomsen blev valgt til suppleant 
  
5. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Generalforsamlingen valgte Kenneth Jørgensen fra Revision Råd, Odense til revisor i OBK. 
Valg af revisorsuppleant var ikke nødvendigt, når der som her er tale om et firma, der 
varetager opgaven. 

  
6. Behandling af indkomne forslag  
Intet – der var ingen indkomne forslag. 
 
7. Evt.  
Forretningsfører John Thrane motiverede valget og udnævnte sammen med bestyrelsen 
Torben Høst som nyt æresmedlem af OBK. Torben fik en OBK-nål samt en flaske portvin ved 
siden af hæderen. 
 
Formand Henrik Kryger takkede Tore Vilhelmsen for hans opgave som dirigent ved 

Generalforsamlingen og desuden for hans 2-årige store engagement som formand i OBH. 
 
 


