
 
 

 

MOTION • GLÆDE • FÆLLESSKAB 

Mejrup Badminton & Squash 

Agenda: 

Mini-Generalforsamling i Mejrup Badminton & Squash  Dato:               22/2-2022 

  Tidspunkt:  KL. 19.30-20.30 

    Sted:  Hallen 

Deltagelse:      

Jacob Birkelund, Thomas Liboriussen, Mikael Mortensen, Kim Skindhøj Sivebæk + 3 gæster 

 

Afbud fra:         Referent:  

Rasmus Byskov-Nielsen og Jacob Jørgensen   Kim   (Fed skrift er referat)

 

 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

Mikael valgt 
Der er indkaldt rettidigt 

2. Beretning ved formanden 
Vedhæftet 

3. Regnskabsorientering ved kasseren 
Vedhæftet. Kasserens kommentar: 
Badminton: På niveau på nær puljetilskud 
Holdudgifter (primært relateret til puljetilskud): Fest, køb af udstyr, badmintonnet i hal A 
Squash: Salg af løse timer er lavere da hallen har været lukket en del af tiden. Har givet 
underskud som næsten opvejes af ’lukningstilskud’ 
Stabil egenkapital 

4. Indkomne forslag 
Ingen 

5. Valg til bestyrelsen. På valg er: 
a. Thomas Loboriussen (modtager genvalg) 

Genvalgt 
b. Jacob Birkelund (modtager ikke genvalg) 

Foreningen siger mange tak for 8 gode år med Jacob Birkelund som formand, der 
har lagt en uvurderlig arbejdsindsats i foreningen, som har gjort at den er blevet til 
den store og velfungerende forening den er i dag. 

c. Andre opstillede: 
Jacob Jørgensen blev valgt ind i bestyrelsen – opstillingsønske meddelt mundtligt 
til bestyrelsen og pr email til Formanden 

6. Eventuelt 
 a. Padelbane i foreningsregi blev debatteret uden konklusion 
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Mini-generalforsamling 
22. februar 2022 kl. 19:30  - Mejrup Badminton & Squash 
 

Formandsberetning sæson 2021/22 
Jeg vil her gøre status på aktiviteterne i foreningen igennem den nuværende sæson 2021-22. 

 

I det store hele, er vi midt i en rigtig god sæson, hvor der er fuld gang i aktiviteterne i hallerne. Selvom vi i 

Danmark stadig er ramt af Corona-pandemien, er det en lettelse, at konsekvenserne ikke har fyldt så meget 

i denne sæson, som i sidste sæson. Vi blev ramt af en kort nedlukning i december 2021, men det havde ikke 

den store konsekvens for aktiviteterne i foreningen. Vi er nu godt i gang med en aktiv forårssæson. 

 

Vi har igen haft en positiv medlemstilslutning i afdelingen, således at vi i år har indberettet 230 spillere 

(sidste år 224). Der er en tendens til mange flere ungdomsmedlemmer og færre voksne medlemmer. 

 

Aktiviteter i afdelingen 
I denne sæson tilbyder vi Badminton, Squash og Racketlon samt som nyhed også Bordtennis. Disse 

aktiviteter skal hver især have et ord med på vejen. 

 

Badminton er uden sammenligning den største aktivitet, hvor vi tilbyder ungdomsbadminton, 

motionsbadminton (baneleje og VoksenMotion) samt FamilieBadminton. 

 

• Ungdomsbadminton om mandagen har fortsat den positive udvikling og der er fuldt hus på alle 4 

hold. Således er 85 spillere tilmeldt (sidste år 77), og specielt er der kommet flere pigespillere. 12 

spillere træner ligeledes onsdag efter skole og i år er 6 ungdomshold tilmeldt 

ungdomsholdturneringen. Corona har i løbet af sæsonen desværre lagt en dæmper på lysten til at 

komme til single-turneringer. Jeg håber, at lysten vender tilbage.  

• Badminton VoksenMotion er kommet godt i gang igen og er fortsat med mange gengangere og 

tilgang af nye spillere. Med 13 spillere/trænere er holdet ikke fyldt op, men der svedes godt 

igennem og både trænere og spillere har en fjerfest hver mandag.  

• Udlejning af baner er på et stabilt niveau – i år med 27 udlejede baner (sidste år 25).  

• FamilieBadminton er udvidet til også at omfatte Bordtennis og der er god aktivitet i hallen hver 

søndag 11-14. 

 

Antallet af squashspillere med medlemskab er desværre reduceret markant fra 23 til 14. En del spillere 

foretrækker herudover at betale pr. time, men alt i alt spilles der markant mindre squash. Corona-

nedlukningen bærer en del af skylden. Desuden er der kommet hård konkurrence fra den nyligt populære 

sportsgren Padel. For at tage kampen op, tilbyder vi rabat på padel hos PadelZone for vores medlemmer, i 

håb om, at flere både vil spille squash og padel.  

  

Racketlon holdet startede op igen efter sommerferien efter et halvt års nedlukning. Vi forsøgte med et 

navneskifte til KetcherGames og et mere familievenligt tilbud, men det ændrede desværre ikke ved, at der 
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stort set ikke var nogen spillere. Konsekvensen er, at holdet lukkede ved udgangen af december. Således 

nåede Racketlon at være i gang i 4 år siden opstarten i januar 2018. 

 

Bordtennis er kommet godt i gang i foreningen. Med Michael ved roret i både bestyrelse, som træner og 

driver for bordtennis, er det allerede blevet en stor succes.  

• Ungdomsholdet træner hver onsdag – der er 19 tilmeldte ungdomsspillere her i den første sæson. 

Der er også 3 hold til holdturnering og spillerne har mulighed for at komme til singleturneringer.  

• Vores tilbud til voksne motionister foregår torsdag aften og indbefatter et billigt 

familiemedlemsskab – hvor der her og nu er 7 tilmeldinger.   

• Desuden er det muligt at spille FamilieBordtennis om søndagen. 

Udstyret er der virkeligt fint – vi har nu 8 borde og masser af lånebolde- og bat. 

 

 

De frivilliges indsats 
Vi er et stort team af frivillige, der alle bidrager til at afdelingen kan fungere og give fantastiske fritidstilbud 

til foreningens medlemmer. Der er en rigtig god dynamik og præcis ansvarsfordeling, så alle vi frivillige 

arbejder med præcis de opgaver, vi har lyst til.  

 

Pga. Corona har det været svært at samles i frivillighedsgruppen og dermed dyrke fællesskabet og 

klubånden. Det håber jeg snart, der bliver mulighed for.  

 

I løbet af sæsonen har vi haft nogle forholdsvist store aktiviteter, hvor frivillige har brugt en hel del krudt 

og har skabt stor glæde i foreningen, som resultat af deres indsats.  

• I starten af oktober afholdt vi en stor Ketcherklubfest i foreningen med over 150 deltagere. De 

frivillige blev hyldet, børn og voksne spillede i hallerne – bl.a. Natminton i mørket. God mad og 

drikke. Masser af sponsorer bakkede op med gevinster til vores lotteri. Det var en herlig klubaften.  

• Før jul blev der udleveret nye klubdragter og klubtøj. Ny ungdommelig stil – nye farver. Det er fedt. 

• I august var vi for første gang med som arrangør af Mejrup Loppemarked. Bestyrelsen har på 

baggrund af dette truffet beslutning om at være blandt de arrangerende foreninger til Mejrup 

Byfest uge 23. Vi er glade for at være med til at opretholde og udvikle byfesten i Mejrup. 

 

Alle frivillige yder en uvurderlig indsats til gavn for foreningen. Både os der har været med i flere år og de 

nytilkomne, der kommer med ny energi og friske idéer. På bestyrelsens vegne vil jeg derfor gerne sige alle 

frivillige i afdelingen en kæmpe TAK for jeres engagement, tid og energi! Det er utroligt meget værdsat. 

 

En tak til sponsorer og samarbejdspartnere 

Vi skylder også en stor tak til vores sponsorer, der bidrager økonomisk til foreningen. Flere sponsorer 

bidrager med hjertet uden at kunne se ”den gode forretning”, men fordi de gerne vil bidrage til udviklingen 

i foreningen. Uanset formål, er vi meget taknemmelige for deres bidrag og støtte. 

 

Det er også på sin plads at takke DGI & DIFs puljer samt Jysk Energi, for bidrag på i alt ca. 80.000,- (heraf 

50.000,- som genstart efter corona-tiden). Vi har søgt og modtaget penge til at investere i fremtiden for 

foreningen. Vi har således købt både nye stolper og net til hal B, og har kunnet afholde ketcherklubfest for 

medlemmerne. Herudover har vi også fået andel i DGI/DIF puljer som modvirker indtægtstab pga. corona.  
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Vi takker også Mejrup Kultur- og Fritidscenter for et godt og fleksibelt samarbejde hen over året – vi har et 

rigtigt stærkt fælles fokus om at få tingene til at lykkes. 

  

MGUs forretningsudvalg er kommet med stærke initiativer – f.eks. at få bygget en meget bedre it-platform 

på tværs af afdelingerne i MGU samt styrket samarbejde med skolen. Vi er rigtigt glade for samarbejdet og 

for jeres engagement. 

 

Essensen er, at vi fortsat har en rigtig velfungerende og aktiv forening. Der er grobund for fortsat dynamisk 

udvikling til gavn for en masse glade medlemmer og motiverede frivillige i foreningen.  

 

Som en afsluttende personlig bemærkning vil jeg gerne sige tak for 8 fantastiske år, jeg har været i 

bestyrelsen. Jeg har frivilligt brugt rigtigt mange timer i løbet af årene. Det har været timer, som har været 

givet rigtigt godt ud. For hvor har det været glædeligt at se, hvordan vi i flok har kunnet løfte foreningen. 

Fra 3 til 25 aktive frivillige. Fra ca 10 til over 100 aktive ungdomsspillere. Fra træning en gang om ugen til at 

ungdomsspillerne vil træne mere, har løftet pokaler og at sporten i vores forening nu er det primære 

omdrejningspunkt for deres aktive fritidsliv. Både for drenge og for piger. Der har været masser af milepæle 

undervejs i udviklingen af foreningen. Det rokker dog ikke ved, at det mest fantastiske for mig er at se glade 

og aktive unge og motionister i hallerne uge efter uge.  

 

Jacob Birkelund 

Formand 

Mejrup Badminton & Squash 



Regnskab 2021 - Mejrup Badminton og Squash

Badminton afdeling 2021 2020 2019 Afv. 2021-2020 Afv. 2020-2019

Badminton
Indtægter
Kontingent o/25 år 65.350,00        60.850,00        59.975,00        4.500,00               875,00                   
Kontingent 18-25 år -                     3.800,00          1.800,00          -3.800,00              2.000,00               
Kontingent u/18 år 53.450,00        56.650,00        46.400,00        -3.200,00              10.250,00             
Kontingent u afdeling
(Racketlon 2019+2020/Bordtennis 2021) 18.425,00        3.625,00          9.000,00          14.800,00             -5.375,00              
Kommunale tilskud 25.611,77        19.748,93        15.733,89        5.862,84               4.015,04               
Pulje-tilskud, DGI mv. 85.638,00        121.056,00      -                     -35.418,00            121.056,00           
Tilskud Klubhus 3.812,00          3.638,00          3.192,75          174,00                   445,25                   
Øvrige indtægter 9.989,96          21.633,00        4.633,00          -11.643,04            17.000,00             
Indtægter i alt 262.276,73      291.000,93      140.734,64      -28.724,20            150.266,29           

Udgifter
Holdudgifter 144.450,73      161.390,75      34.552,50        -16.940,02            126.838,25           
Administrationsomkostninger 2.232,36          2.735,86          2.847,08          -503,50                  -111,22                  
Kontingent Badminton DK, DGI 4.333,56          2.937,24          2.953,80          1.396,32               -16,56                    
Halleje og klubhus 86.599,00        80.602,50        66.755,00        5.996,50               13.847,50             
Kontingent hovedafdeling 17.250,00        15.675,00        11.625,00        1.575,00               4.050,00               
Andel hjemmeside 1.077,00          1.045,50          923,18              31,50                     122,32                   
Renteudgift 1.411,77          1.048,21          796,64              363,56                   251,57                   
Udgifter i alt 257.354,42      265.435,06      120.453,20      -8.080,64              144.981,86           

Nettoresultat - Badminton 4.922,31          25.565,87        20.281,44        -20.643,56            5.284,43               

Squash
Indtægter
Kontingenter 12.800,00        14.500,00        13.400,00        -1.700,00              1.100,00               
Salg løse baner 8.700,00          17.787,50        29.560,00        -9.087,50              -11.772,50            
DGI pulje tilskud 7.281,00          -                     -                     7.281,00               -                          
Indtægter i alt 28.781,00        32.287,50        42.960,00        -3.506,50              -10.672,50            

Udgifter
Halleje 35.000,00        34.000,00        42.400,00        1.000,00               -8.400,00              
Diverse omk. -                     -                     -                     -                          -                          
Udgifter i alt 35.000,00        34.000,00        42.400,00        1.000,00               -8.400,00              

Nettoresultat - Squash -6.219,00         -1.712,50         560,00              -4.506,50              -2.272,50              

Nettoresultat - Badminton og Squash -1.296,69         23.853,37        20.841,44        -25.150,06            3.011,93               

Aktiver
Kassebeholdning -                     -                     -                     -                          -                          
Bankbeholdning 73.573,96        92.835,03        71.620,16        -19.261,07            21.214,87             
Tilgodehavende hovedafdeling 60.007,00        60.007,00        60.007,00        -                          -                          
Andre tilgodehavender 67.500,00        45.000,00        48.225,00        22.500,00             -3.225,00              

201.080,96      197.842,03      179.852,16      3.238,93               17.989,87             

Passiver
Skyldige omkostninger 5.350,00          15.044,50        20.908,00        -9.694,50              -5.863,50              
Egenkapital 195.730,96      182.797,53      158.944,16      12.933,43             23.853,37             

201.080,96      197.842,03      179.852,16      3.238,93               17.989,87             

Nøgletal

Antal medlemmer:
Badminton - Senior Bane 82                      79                      68                      3                             11                           
Badminton - Senior Træning 12                      17                      -                     -5                            17                           
Badminton - Ungdom 83                      77                      61                      6                             16                           
Familiebadminton 13                      19                      28                      -6                            -9                            
Bordtennis 26                      -                     -                     26                           -                          
Racketlon -                     9                        9                        -9                            -                          

216                    201                    166                    15                           35                           

Corona abonnement -                     12                      -                     -12                          12                           
Alm. Abonnement 14                      11                      14                      3                             -3                            

Squash 14                      23                      14                      -9                            9                             

Baner - badminton:
Disponible baner 37                      37                      42                      -                          -5                            
Bookede baner 27                      25                      31                      2                             -6                            
Belægnings-procent 73% 68% 74% 5% -6%


