
 

Referat af Generalforsamling i OBK d. 24-2-20 

Fremmødte: 15 personer 
 

 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent  
Henrik Kryger foreslog Lars Jørgen Andersen, der blev valgt som dirigent. 
Lars Jørgen 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 2019. 
2020 er året hvor OBK fylder 85 år – og med sine snart 85 år på bagen er Odense 
Badminton Klub blandt landets ældste klubber. 

OBK har stærke traditioner og en stolt historie - passionen for badminton og det sociale 
fællesskab på og uden for banen binder klubbens 550 medlemmer sammen i et 
ligeværdigt og godt samvær. En stærk kultur og sunde værdier kommer dog ikke af sig 
selv – alle skal bidrage og værne om klubbens ”ve og vel”. 
 
Dernæst nævnte Henrik nogle af de strategiske fokusområder, som der arbejdes 
målrettet med i klubben: Made in Odense og I love OBK.  
Han takkede i den forbindelse alle de trænere, ledere, frivillige og samarbejdspartnere, 
der alle er med til at få klubben til at køre rundt.  
 
OBK’s Forretningsfører John Thrane har valgt at gå pension pr. 1. april; der blev fra 
bestyrelsens side rettet en stor tak og et held & lykke med den nye tilværelse til John, 
som dog forhåbentlig fremover stadig er at finde som frivillig i klubben. 

 
Henrik sluttede af med at bringe en tak til alle samarbejdspartnere, sponsorer, ansatte, 
halbestyrerparret Thomas og Majbritt, OBH og alle frivillige, herunder den afgående 

ungdomsformand, Carsten Bek. 
 
Ungdom 
Ungdomsformand Carsten Bek fremlagde en beretning for Ungdomsafdelingen. 
Rammerne for træningen er den samme som i forrige sæson, mens der på trænersiden 
er sket en justering, heriblandt ansættelsen af U15 landstræneren, Steen Thomsen. 
 
Der hersker stor turneringsaktivitet i ungdomsafdelingen, lige fra de mindste på 
Minitontræningen til de store i U17 og U19 – således er der  i alt 17 ungdomshold meldt 
til fra OBK. 

Klubben har en stor elite-gruppe i ungdomsafdelingen, som tåler sammenligning med de 
andre store klubber i Danmark, bl.a. på følgende punkter: medaljer til UDM, 
holddeltagelse i den bedste række (Vest-serien) samt udtagelser fra Badminton 
Danmark til div. ungdomslandshold.  
 
Carsten sluttede af med at takke alle de frivillige og forældre, der havde hjulpet til med 
ungdomsarbejdet i 2019.  
 
 
 



 

Senior 
Seniorudvalgsformand Simon Normann fremlagde en beretning for Seniorafdelingen. 
2019 har endnu engang været et nyt, spændende og udfordrende år for afdelingen; der 

er som altid sagt farvel til en række spillere, sagt goddag til nye spillere og fået nye 
spillere op fra ungdomsafdelingen, som skal lære at begå sig i seniorafdelingen. 
 
Samtidigt er der lavet om på træner set-uppet, hvor klubben har sagt farvel til Claus 
Overbeck og goddag til Steen Thomsen, som dermed har træninger både hos ungdom 
og senior. 
 
Simon fortsatte beretningen med at nævne nogle af de individuelle resultater, som OBK 
har høstet i sæsonens løb – herunder flotte resultater af Adam Hall og i særdeleshed Sra 
Thygesen. 

Ud over disse flotte resultater, så har OBK igen haft 5 hold tilmeldt den Danske 
Holdturnering, som har meget stor betydning og prestige for Seniorafdelingen.  
Fremadrettet har afdelingen en målsætning om, at alle seniorhold skal ligge i toppen af 
deres divisioner, da klubben mener, at potentialet er til stede.  

Elitetalentcenter Fyn 
Andreas Bassett fremlagde beretning for Elitetalentcenter Fyn. 
Den daglige træning er foregået, som den har gjort de i mange år i Odense Idrætshal, 
hvor der er gode faciliteter til styrketræning og anden fysisk træning udover 

badminton.  
Der har dog igennem sæsonen været en hel del aflysninger, hvilket Idrætshallen har 
forsøgt at minimere - Idrætshallen har heldigvis hver gang reageret positivt på centrets 
klager og håndteret dette seriøst. Der har generelt været et godt samarbejde med 

Odense idrætshal i sæsonen, som der har været i mange år.  

 
I regi af talentcenteret er i det sidste halve år i samarbejde med flere fynske klubber, 
DGI og Badminton Danmark skabt et netværk for trænerudvikling. Talentcenteret bliver 
omdrejningspunkt for denne udvikling. Formålet er at skabe bedre rammer for 

talentudvikling, hvori trænerne spiller den største rolle.  
 
Andreas sluttede beretningen af med at takke de forskellige samarbejdspartnere, der 
har været involveret i centret: Badminton Danmark, Odense Kommune, Badminton Fyn 
og Destination Fyn. 
Fremadrettet er OBK ikke længere part i Talentcenter Fyn, idet Badminton Danmark har 
ønsket at overtage og styre alle regionale centre i landet. 
 
Events. 

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 2019 til godkendelse og budget 2020 forelægges  
Kasserer Michael Jørgensen fremlagde regnskabet for 2019 for de fremmødte til 
godkendelse. 
 
Regnskabet udviser et overskud på 87.653 kr. for 2019. Der henvises til regnskabets 
poster og noter for en specifikation af resultatet. 
Egenkapitalen er stadig negativ, men med de sidste års overskud, så er klubben på rette 
vej. Egenkapitalen udgør -142.549 kr. pr. 31. december 2019. 
 
Kasserer Michael Jørgensen fremlagde budgettet for 2020 for de fremmødte. 
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)  
- Jeanette Lund blev valgt (for 2 år)  
- Andreas Bassett blev valgt (for 2 år) 

- Brian Bach Moesgaard blev valgt (for 2 år) 
- Wenke Johansen og Oliver Thomsen blev valgt til suppleanter (for 1 år) 

  

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.  
Formand Henrik Kryger takkede Lars Jørgen Andersen for hans opgave som dirigent ved 
Generalforsamlingen og Carsten Bek for hans opgave som ungdomsformand i de 
seneste 2 år i OBK. 

 

 

 

 
For referat, Odense d. 10. marts 2020 

Jeanette Lund 
 

 

 


