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Punkt  Referat 

1. Valg af dirigent Jeanette Nielsen  

2. Beretninger (resumé) Klubleder Katrine Burmann: 

Sæsonen 2019/2020 har stået i STBK’s 90 års 

jubilæums tegn, med forskellige arrangement 

og tiltag. Nyt logo -  besøg af paraspillerne 

Cathrine Rosendahl og Julie Thrane -  besøg 

af Mia Blichfeldt, Christina Pedersen og 

Kamilla Rytter Juhl – halfest – haloween i 

anlægget 

 

Det er også året hvor vi rundede 200 

medlemmer, hvilket kun kan lade sig gøre 

med et stort frivilligt engagement og 

disciplinerne, badminton, badminsjov, 

miniton, bordtennis, åben hal. 

 

Tak til sponsorere, trænere, frivillige, ØBK og 

tak til bestyrelsen for samarbejdet. 

 

Seniorudvalgsforman Helle Søgaard: 

Det har været et mærkeligt forår, hvor 

coronaen ”ødelagde” afslutningen af 

sæsonen 2019/2020, de betød div. Rækker 

blev afsluttet med en skrivebordsløsning. Det 

betød ingen klubmesterskab, hamborgtur 

eller afslutningsfest. 

Der har dog været forskellige arrangementer 

under seniorudvalget bl.a. STBK’s 

juleturnering/frokost og nytårskuren. 

 

Tak for samarbejdet til ØBK, Anders 

halinspektør, Sportscaféen, tak til Ingrid, Anne, 

Jacob og bestyrelsen for samarbejdet. 

 

Ungdomsudvalgsformand Pernille Lindholt: 

Sæsonen har været præget af STBK’s 

fødselsdag.  

Trænerteamet er et stærkt kort i STBK, alle har 

bidraget til en god sæson og løftet i flok, 

hvilket blev tydeligtgjort, da Anne blev 

sygemeldt. 

 

Der har været tilmeldt 2 U11, 1 U13 og 2 U15 

hold i denne sæson som alle har gjort en stor 

indsats. 

 

Covid19 har givet udfordringer for sæsonen, 

det har betydet aflysning af stævner, 

sommerbadminton, P W Wulff-masters og 
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klubmesterskabet. 

Tak til trænerteamet, alle hjælpetrænerne, 

holdlederne og ringedamerne 

3. Regnskab Overskud for sæsonen på kr. 72.114,- skyldes 

bl.a. øget kontingentindtægter for senior, 

øget indtægt fra bankospil, mindre udgifter til 

stævner for ungdom, mindre udgift til bolde, 

mindre udgifter til pokaler og præmier, det 

har også haft betydning, at Covid19 afbrød 

sæsonen og derfor ikke var klubmesterskaber, 

hamborgtur og afslutningsarrangementer for 

ungdom/senior. 

4. Indkomne forslag Ikke modtaget nogle forslag 

5. Valg til bestyelse, revisorer samt suppl. 

 
Bestyrelse - Valgt for 2 år  

Katrine Burmann (villig til genvalg)  

Pernille Lindholt (ikke villig til genvalg)  

Helle Søgaard (ikke villig til genvalg)  

Marie-Joseé Jensen (ikke villig til genvalg)  

 

Suppleanter - Valgt for 1 år  

Dorthe Larsen (villig til genvalg)  

Camilla Sørensen (villig til genvalg)  

 

Ungdomssuppleanter - Valgt for 1 år  

Amalie Svensson (villig til genvalg)  

Vakant  

 

Kasserer – Valgt for 2 år  

Jane Kjørup (ikke villig til genvalg)  

 

Revisor - Valgt for 2 år. (§ 6):  

Annette Berg (villig til genvalg)  

 

Revisor suppleant - Valgt for 1 år (§ 6)  

Bodil Due (villig til genvalg)  

 

Bestyrelse - Valgt for 2 år  

Katrine Burmann – genvalgt 

Casper Schneidereit 1) – valgt  

Vakant 

Vakant 

 

Suppleanter - Valgt for 1 år  

Dorthe Larsen - genvalgt  

Camilla Sørensen - genvalgt  

 

Ungdomssuppleanter - Valgt for 1 år  

Amalie Svensson – genvalgt 

Jack Olsen - valgt 

 

Kasserer – Valgt for 2 år  

Merete Jørgensen - valgt 

 

Revisor - Valgt for 2 år. (§ 6):  

Annette Berg - genvalgt  

 

Revisor suppleant - Valgt for 1 år (§ 6)  

Bodil Due - genvalgt 

 

2 vakante pladser til bestyrelsen, betyder der 

skal være en ekstraordinær 

generalforsamling, Katrine sørger for 

indkaldelse 

 

1) Casper havde fremsendt en fuldmagt 

til Katrine 

6. Evt. 

 

Katrine og Camilla holder taler og der bliver 

overrakt gaver til Marie-Josée, Jane, Helle og 

Pernille, som træder ud af bestyrelsen – tak for 

samarbejdet i bestyrelsen og tak for jeres 

store arbejde og engagement i STBK. 

 

Motionist A – hold 5 vandt rækken, så Helle 

overrækker medaljer og champagne til Birgit, 

som repræsentant for holdet. 

 


