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Referat generalforsamling i Skælskør Badminton Center.
Dato
Sted

: 24.03.2020 kl. 17,00 ( NY dato 11 – 8 -2020 som følge af covid 19 )
: Sorøvej 88 A, 4230 Skælskør
Deltagere: Jørgen Amelung (kasserer), Peter Sørensene (bestyrelsesmedlem),
, Claus Amelung , Henrik Lentz-Nielsen (formand)
Ivar Frederiksen ,Charlotte Rønbøg
Dagsorden :
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Samt budget for det kommende år
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand (ulige år)
7. Valg af kasserer (lige år) Bestyrelsen foreslå at Jørgen Amelung genvælges
8. Valg af et bestyrelsesmedlem (hvert år) Bestyrelsen foreslår at Peter Sørensen genvælges
9. Valg af en suppleant til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår at Claus Amelung genvælges
10. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår at Beierholm genvælges
11. Eventuelt
1.

Valg af dirigent.
Ivar Frederiksen blev valgt, der konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indvarslet.

2.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Som følge af Covid 19 virus , har SBC måtte udsætte Generalforsamling fra d. 24-3 til i dag 11-8 Hallen har
også været nedlukket fra marts til juli mdr. som følge af dette.
Hallen har indtil Januar 2020 været lejet ud til SBK.
Herefter er det en ny tid SBC og SBK .
Der har hele året været forhandlinger med kommunen om hvordan driften skal være af
SBC fremover - da SBK som eneste lejer ikke fremadrettet ikke kunne betale
husleje til SBC. Denne aftale med Slagelse kommune er nu kommet på plads og trådt i kraft.
Så fra 2020 er Hallens drift omkostninger overgået til Slagelse Kommune, herved kan alle foreninger også
kan booke hallen .
SBK er dog stadig som 1 priotet og har da også booket de tider ind som man kender dem.
Så lige nu vil SBK brugere ikke mærke forskel. Indtil videre er det SBC/SBK som booker hallen og dem som
står som administrator for dette.
Men de tider - dage / weekender hvor hallen står tom - vil hallen kunne bookes af andre
foreninger i kommunen. Her vil SBK brugere af hallen med brik i fremtiden kunne opleve
at hallen på disse tidspunkter kan være i brug af andre.
SBC har stadig driften/ retten over de andre rum , såsom cafeteria /klublokale /kontor
depot mm. som SBK bruger som tidligere. SBC styrer stadig driften og derved har styr på ,
hvad og hvornår ting bør skiftes / vedligeholdes. Dette foregår i samarbejde med Skælskør Hallen.
SBC har modtaget de første penge i Januar fra Slagelse kommune ,
SBC bestyrelse ser dette ,som den bedste løsning på at kunne drive SBC fremover.
Hvor SBC stadig har bestyrelsen og dermed styring af SBC.
Fremover er SBC ikke være moms registret og vil derfor ikke kunne trække moms fra.
SBC egen regnskab ser godt ud , som foresat er professionelt styret af Jørgen A SBC ser frem til en mere stabil og sikker drift fremover , hvorved SBC nu mere vil kunne priotere brugen af
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penge på div. reparationer og udskiftninger. Uden at skulle tænke på om der kommer husleje ind.
Vi takker Jørgen for det gode arbejde.
Vedr. område bag hallen venter SBC stadig for at se hvad der sker med dette .
I øjeblikket er det lånt ud til opbevaring - SBC forventer herefter at til foråret/sommer
når dette bliver fjernet vil område i samme omgang blive ordnet. Skælskør hallen har en aftale om oprydning
af dette område.
Området ved nødudgang fra gangen er blevet ordnet med fliser stor tak til de frivillige på denne dag.
Sommeren 2019 blev - Gulve poleret - Baderum rengjort , som de andre år .
Dette vil SBC kigge på fremover om det bliver nødvendigtda Rengøring fra 2020 er overgået til Skælskør Hallen.
Skælskør Hallen vil i følge aftale , rengøre SBC og se til driften- lave aftaler med håndværkere
og åbne lukke funktion . Skælskør hallen har i denne forbindelse ,
ansat ekstra personale , som vil bliver aflønnet af Skælskør Hallen.
SBC ser frem til dette samarbejde. SBC takker Skælskør Hallens Halinspektør Lars Friss for det gode
samarbejde for både SBC og SBK .
Der er efter følende blevet poleret gulv af Skælskørhallens personale.( sommeren 2020)
SBC vil også takke Claus Amelung- som har udført div. Maler og vedligeholds opgaver i SBC
En Særlig tak skal lyde til Peter Sørensen - dels for hans kompetente arbejde i SBC bestyrelse
Men også for at Peter Sørensen nu også er med i Skælskør hallens bestyrelse.
Hvorved der bliver et "link" mellem SBC/SBK og Skælskør Hallen som herved fremmer samarbejde
i fremtiden.
Gasfyr eftersyn .- ( varmt vand ) igen i år har haft eftersyn og mindre reparationer ,
dette er derved efter anbefaling fra Gasmontør blevet besluttet ,vil dette bliver udskiftet i løbet af foråret .
Der har også været div. Reparationer ved mindre Gas udslip - Gasventil - vandmåler mm. er blevet skiftet.
Gas fyr er skiftet ( sommer 2020)
Der vil i samme omgang blive skiftet bladning batterier i alle bade rum - da flere af disse ikke er til at
regulere på. De vil også blive skiftet i løbet af dette forår - og vil blive med tryk , så der på sigt vil kunne
spares på vandet.
Dette er også nu blevet udført og skiftet her i sommeren 2020.
Der vil blive kigget på om der kunne sættes noget afskærmning op ved brusekabiner , så vandet ikke
sprøjter ind i omklædning.
Stor Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.
Tak til fremmødte og til Ivar for vanlig god styring af generalforsamling .

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
samt budget for det kommende år.
Kassereren fremlagde regnskabet for 2019 der viste et driftsoverskud på 17.034 kr. og en
egenkapital på 7.190.319 kr. Regnskabet er revideret af revisor. Budget for 2020 viser et
overskud på kr. 31000. Regnskab og budget blev vedtaget.
Fastsættelse af kontingent.
Kontingent uændret med 200 kr. som minimum pr. år.
Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke modtaget nogen forslag.
Valg af formand. Ikke aktuelt
Valg af kasserer. Jørgen Amelung blev genvalgt
Valg af bestyrelsesmedlem. Peter Sørensen blev genvalgt.
Valg af suppleant til bestyrelsen. Claus Amelung blev genvalgt.
Valg af revisor Beierholm blev genvalgt
Eventuelt.
Dirigent Ivar Frederiksen
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