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Dagsorden ifølge vedtægterne. 

1. Velkommen ved formanden 

2. Valg af dirigent 

3. Beretning fra udvalgene 

4. Kassereren aflægger regnskab 

5. Indkomne forslag  

6. Valg ifølge reglement 

7. Evt. 

 

Velkommen ved formanden 

Formand Kresten Valdal bød velkommen og gik over til andet punkt på dagsorden valg af dirigent. 

Valg af dirigent 

Bestyrelsen forslog Steffen Glaas som også blev enstemmigt valgt. 

Steffen Glaas så på lovligheden af generalforsamlingen, Der havde været opslag i hallen siden 3-05-

07 og det havde stået på hjemmesiden lige så længe, men problemet var at det kun var 13 dags 

varsel i Herlev Bladet, så dirigenten spurgte generalforsamlingen om de kunne acceptere varslingen, 

ingen indvendinger mod generalforsamlingen.  

Dirigenten gik herefter over til næste punkt på dagsorden.   

Beretning fra udvalgene: 

 

 Formandens beretning for sæsonen 2006/07 

 

Sæsonen 2006/2007 blev indledt med at klubben fik ansat en Flexjob-modtager (Marian Ruusgaard), 

som tiltrådte i løbet af efteråret 2006. Ansættelsen af Marian har været en stor succes og hun har 

været en medvirkende årsag til at arbejdspresset på bestyrelsesmedlemmerne og medlemmerne i 

udvalgene er blevet lettet i hverdagen. Det er bestyrelsen opfattelse at ansættelsen af Marian har 

været fornuftig og fremadrettet vil give de frivillige ledere mulighed for at anvende ressourcerne på 

at udvikle klubben i stedet for at fokusere op de administrative opgaver. 

 

Sæsonen 2006/2007 var ligeledes den første sæson, hvor samarbejdet med Badminton4you blev 

formaliseret. Det er bestyrelsen vurdering at samarbejdet har været givtigt for begge parter, og at 

Herlev/Hjorten Badminton via samarbejdet har fået en gylden mulighed for at tiltrække dygtige og 

talentfulde spillere fra andre klubber. Så sent som i går blev Badminton4you omtalt i TV2 

sportsnyhederne og der blev vist klip fra Skinderskovhallen. Samarbejdet med Badminton4you 

forventes forsat i den kommende sæson, hvis Herlev Kommune er villig til at forlænge aftalen med 

Badminton4you.  

 

Efter adskillige sæsoner med Thomas Stavnsgaard og Jon Holst Christensen ophørte samarbejdet 

med udgangen af sæsonen 2006/2007. Klubben er taknemlig for det gode samarbejde der har været 

med de 2 trænere gennem de forgangne sæsoner, og de ønskes begge held og lykke med deres 

fremtidige virke.  

 

 

 

For den kommende sæson er der indgået aftaler med Kasper Ødum og Michael Mostrup fra 

Badminton4you, om at disse skal forestå træningen af klubbens bedste seniorspillere  

 

Som det er de fleste bekendt oplevede klubben et opbrud af klubbens 1. hold, idet samtlige valgte at 

prøve nye udfordringer i andre klubber. Disse spillere ønskes held og lykke og bestyrelsen håber at 

HerlevHjorten Badminton en dag igen vil være det rette valg for disse spillere. 

 



Etablering af et nyt 1. hold var en svære opgave end først forventet, men takket være en kæmpe 

indsats af Anders Nielsen, Christina Andersen og Jesper Andersen har klubben til den kommende 

sæson fået sammensat et slagkraftigt hold. 

 

Ansættelse af Marian Ruusgaard har påført klubben en omkostning, idet arbejdet tidligere har været 

klaret af frivilligt arbejde. Endvidere har bestyrelsen måtte sande at omkostningerne generelt til drift 

af en badmintonklub er stigende. Bestyrelsen har derfor fundet der nødvendigt at gennemføre 

væsentlige regulering af kontingentet for samtlige klubbens medlemmer. Det vil dog fortsat være 

billigt at spille badminton i Herlev/Hjorten Badmintonklub, idet vores kontingent fortsat ligger lavt 

sammenlignet med mange af vores konkurrenter. 

 

Herlev/Hjorten badmintonklub har igen i år været så privilegeret at klubben blev inviteret til at søge 

midler hos Team Herlev. Dette er klubben meget taknemlig for. Det modtagne Team Herlev 

tilskuddet var dog noget lavere end bestyrelsen havde håbet på og de tiltag der allerede nu er 

etableret med henblik på at øge indtjening i klubben er pludselig blevet høj aktuelle. Den nye 

bestyrelse vil derfor fortsat arbejde sten hårdt på at genere yderligere sponsorindtægter m.v. 

 

Øget fokus på kompetencer i bestyrelsen kommer til at medføre en større rokade i bestyrelsen i år, 

således at de enkelte medlemmers kompetencer i fremtiden søges udnyttet optimalt til glæde for 

Klubben. Dette betyder ligeledes, at jeg afgår som formand, og i fremtiden vil jeg søge at hellige 

mig sponsorsiden samt herunder etablering af en erhvervsklub baseret på de medlemmer der 

allerede i dag er medlemmer af klubben eller som har tilknytning til klubben i et eller andet omfang. 

Nu hvor sæsonen lakker mod enden vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle frivillige ledere 

for den indsats der er blevet lagt i klubben i den forgangne periode – uden jer ingen klub. 

Jeg ønsket at alle en god sommer. 

 

Ungdom: 

 

 

Årsberetning for HHB´s ungdomsafdeling, 2006/2007 ved Lone Olsen 

Denne sæson 

 

 

 

 

2006/2007 har været en sæson i pigernes og aktivitetsudvalgets tegn. Der har været mange fælles 

arrangementer for både senior og ungdom som fællesspisninger, fester, mm., som har styrket 

sammenholdet på tværs af klubben og ikke mindst i ungdomsafdelingen. Pigerne har der været 

særligt fokus på i forbindelse med særlige specialtræninger, som cheftræner Christina Andersen har 

varetaget. Det har også været et frisk pust at få Michael Moestrup til klubben som træner og de 

ældste spillere har været meget glade for de nye tiltag, som Michael har bidraget med. Vi kan glæde 

os over, at både Christina Andersen og Michael Moestrup har sagt ja til at fortsætte endnu en sæson 

i HHB. 

 

Vi har fået spillere fra andre klubber, endda så langt væk som fra Tuse Næs. Vi har haft mange 

oprykninger og specielt er der flere af de unge piger, der stormer fremad. Vi opnåede en guld- og 

bronzemedalje ved U15 DM, hvor Carl-Johan vandt i herredouble og blev nr. 3 i herresingle. 

Desuden har Carl-Johan spillet flere landskampe for Danmark / DBF i løbet af sæsonen. 

 

Flere af vores ungdomshold har klaret sig  S U P E R  flot ; det gælder i særdeleshed vores U17 B 

hold, som det lykkedes at hjemtage guldet ved SM for hold. Bravo! 

 



Ved det individuelle SM i denne sæson fik vi ikke mindre end  1 0  g u l d m e d a l j e r, hvilket er 

et historisk enestående godt resultat i klubbens 54 årige historie! Well done! 

 

Vi har deltaget i en international turnering i Berlin i påsken, hvor vi også fik flere gode placeringer, 

vi har haft familieturnering og reduceret 24-timers turnering og som et nyt initiativ planlægger 

Christina en spændende sommertræning for alle de yngste ungdomsspillere.  

Den kommende sæson 

 

Den kommende 2007/2008 sæson byder på nye og spændende udfordringer for os alle. Ikke mindst 

fordi vi starter med et helt nyt 1. hold og helt nye seniortrænere og det er også noget, som vi 

kommer til at  mærke i ungdomsafdelingen. 

 

Forhåbentligt får vi lidt bedre styr på arbejds– og ansvarsfordelingen af de fælles arbejdsopgaver 

samt styrket sammenholdet i klubben. Ungdomsudvalget er enige om, at vi vil bidrage og yde vores 

bedste, så vi kan få en god klub, både fagligt, socialt og økonomisk. Ungdomsudvalget er villige til 

at tage arbejdshandsken på, så vi også fremadrettet kan bevare vores gode badminton-klub. Vi håber 

derfor også, at alle andre udvalg har den samme indstilling. 

 

Som formand for ungdomsudvalget er jeg tilfreds med sæsonen og de opnåede resultater, dog har 

jeg været lidt ked af det faldende medlemstal i ungdomsafdelingen, men vi har heldigvis en stor 

gruppe af meget unge spillere og en del kommende talenter. Endelig vil jeg gerne takke alle for 

samarbejdet i denne sæson. Jeg glæder mig til den kommende sæson og mit gode samarbejde med 

alle i ungdomsudvalget og med Christina Andersen.  

 

 

Sæsonberetning for SSU HHB 2006/2007 

Målsætningen for sæsonen var pga. var ganske klart. 1. 2. og 3. holdet skulle forblive i hhv. 1. div. 

DS og serie 1. 4. holdet skulle derimod meget gerne kunne rykke op i serie 3. 

Dette skulle ganske kort tid inde i sæsonen vise sig at blive en målsætning der ikke ville være helt 

nem at leve op til. Vores tiltænkte forstærkning på pigesiden, der var en italiensk spiller, kom 

desværre slet ikke til at spille i klubben og vores 1. single Martin Bille fik ganske kort tid inde i 

sæsonen en skade der skulle vise sig at holde ham fra at spille holdkampe i størstedelen af sæsonen. 

To så markante frafald svækker ikke bare 1. holdet men samtlige hold i hele klubben.  

Sæsonen igennem har der desværre også været en del afbud. Specielt på damesiden har vi i nogle 

runder været ret vanskeligt stillet. Da vi i  forvejen har haft ret få damespillere i denne sæson, skulle 

der kun få afbud til, at vi fik store problemer med overhovedet at stille et helt 3. og 4. hold. 

På trods af disse vanskeligheder indfriede både 1. og 2. holdet forventninger til denne sæson undgik 

nedrykning.  

1. holdet vandt nedrykningsspillet og sluttede af med en flot 8-5 sejr over Skovshoved i en næsten 

fuld hal.  

2. holdet klarede skærene i danmarksserien. Det skyldes ikke mindst at de ungdomsspillere der i år 

har fået chancen på dette hold har gjort det enorm flot og har udviklet sig enormt i løbet af sæsonen.  

3. holdet måtte desværre rykke ned. Det så ellers lovende ud men vi må sande at vi manglede et 

enkelt point fra at klare den. 



4. holdet var på trods af store problemer med at skrabe nok damer sammen sæsonens store positive 

overraskelse. Holdet vandt ikke bare puljen og rykkede dermed op men vandt også finalen om SM. 

Herreholdet endte midt tabellen.  

Indviduelt set har Herlev været repræsenteret i en række store turneringer bl.a DM, 

grandprixfinalerne og Denmark. H K Vittinghus skal her fremhæves da han i løbet af sæsonen har 

opnået fremragende resultater i og blev vinder af Norwegian int. Championships. 

Træningsgrupperne har i år ikke kun været opdelt efter hvem der spiller på hvilke hold men man 

valgte at give en del af vores ungdomsspiller chancen for at spille på T1. 

 

   

T1 er i år igen blevet kørt af Jon Holst og Thomas. Fremmødet kunne man godt have ønsket var 

større. Specielt blandt de ”rigtige” seniorspillere. 

På T2 havde vi skrevet kontrakt med Jan Bølle. Han har en fortid i mange klubber både som spiller 

og træner. Fremmødet på T2 var indledningsvist højt men efter jul måtte vi desværre være vidner til, 

at det dalede jævnt. Vi tilbød i år veteranerne at træne med torsdag aften hvilket blev en stor succes 

og det vil vi gerne fortsætte med de kommende sæsoner. Desværre kunne kontrakten med Jan Bølle 

ikke forlænges men Jan Bølle har udtrykt stor tilfredshed med at arbejde for klubben og årsagerne 

til Jan ikke ønskede forlængelse er rent private. 

 

Til årets traditionelle klubfest efter klubmesterskaberne håbede vi i år at vi kunne få en del af de 

øvrige afdelinger fra klubben til at deltage efter mange års fravær men det lykkedes desværre heller 

ikke i år. 

 

Udover den traditionelle klubfest har aktivitetsudvalget arrangeret en ekstra klubfest og en 

julefrokost og begge arrangementer blev succesfulde. Det siger vi mage tak for. Det er vigtigt at der 

fortsat i klubben bliver afholdt sådanne arrangementer og at de har opbakning hele vejen rundt i 

klubben og vi er klar til at bakke op om lignende arrangementer i den kommende sæson. 

 

Som alle ved sluttede sæsonen af med at en del af vores elitespillere forlod klubben. Hertil vil jeg 

blot sige at det takket være et kolossalt arbejde fra en del forskellige personer er lykkes at stable en 

nyt 1. hold på benene og vi imødegår en meget spændende sæson hvor T1 træningen vil blive 

varetaget af Kasper Ødum og Michael Mostrup og T2 træningen af: 

 

Der vil i den kommende sæson være stor udskiftning i SSU og vi har fortsat mange opgaver og vi 

får igen i kommende sæson brug for masser af frivillige til at være tællere, liniedommer, stå i kiosk 

og arrangere fester. Vi håber på stor velvillighed til at løse disse opgaver i næste sæson. 



 

Motion ved Kim van der Goot 

Vi har i denne sæson oplevet at folk er begyndt at komme hele tiden, før var det sådan at vi havde 2 

3 pukler, dette har betydet at jeg har måtte lave en venteliste til træningen 18 – 20, mens træningen 

20 – 22 stadigvæk kunne bruge nogle flere folk der vel at bemærke kan spille badminton. I starten  

 

 

af sæsonen fik vi en bane til 18 – 20 da vi begyndte at få folk der sad over i 2 spillerunder. Vi har 

lovet folk at de kun få en oversidning pr. gang hvis der er flere spillere end der er baner. Vi takker 

seniorerne for hjælp til vores træningslejer. Vi afholdt mesterskaber som for første gang i mange år 

og der var så mange at vi løbe ind i tids nød. Næste år skal der en bedre planlægning til. Jeg takker 

motionsudvalget for en god sæson  og ser frem til næste. 

 

Veteran ved Frank Akkermann 

Frank havde ikke deltaget så meget i veteran afd. Der er kommet nogle nye folk ind til veteranerne 

og de var kommet i oprykningsspil. Frank trækker sig fra bestyrelsen og veteranerne og spiller i 

næste sæson hos motionisterne. Veteranerne er nu 10 – 12 spillere og de forsætter med at spille med  

ved T2 træningen.  

 

Kassereren aflægger regnskab. 

Vi har ansat Marian til bogholderiet som laver et stort stykke arbejde. Underskuddet ikke så stort  

som sidste år, vores formue er skrumpet lidt, der er solgt ud af vores papirer. Der er nogle 

aktiviteter som ikke rigtig er kommet i gang, der gerne skulle give lidt penge i kassen. En af 

årsagerne til underskuddet er, at vi som sagt ansatte Marian, derfor skulle vi have opkrævet ekstra 

kontingent, men det blev ikke til noget. Derfor er kontingentet rettet til så det passer til 

virkeligheden. Støtten fra Team Herlev er også faldet til næste så sponsorudvalget skal i gang med 

at skabe nogle indtægter. 

Regnskab godkendt. 

 

Indkomne forslag. 

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. 

 

Valg til bestyrelsen.  

Der er en del ændringer ved valg, da flere personer enten afgår eller skifter plads i bestyrelsen. Det 

ser ud som følger. 

 

 

 

Bestyrelsen 

 

Formand (pv)  Kresten Valdal modtager ikke genvalg. 

   Jesper Andersen modtager valg, valgt. 

 

Næstformand  Niels-Ole Rishøj ønsker at udtræde. 

   Jørgen Olsen modtager valg, valgt. 



 

USU-Formand (pv)  Lone Olsen modtager genvalg, Valgt. 

 

MSU-Formand (pv)  Kim van der Goot modtager genvalg, Valgt. 

 

VSU-Formand  Frank Akkermann ønsker at udtræde. 

   Kirsten Holkenfeldt modtager valg, Valgt. 

 

Sekretær (pv)  Hanne Vittinghus modtager ikke valg. 

   Rikke Bastian modtager valg, Valgt. 

 

Kasserer   Kirsten Holkenfeldt ønsker at udtræde. 

   John Karstad modtager valg, Valgt. 

 

 

 Sponsor/ESU Formand (pv) Jesper Andersen modtager ikke valg. 

   Niels-Ole Rishøj modtager valg, Valgt. 

 

Bestyrelsessuppleant (pv)  John Karstad modtager ikke genvalg. 

   Kresten Valdal modtager valg, Valgt. 

 

Ungdomsudvalg 

 

Medlem 2 (pv)  Torben Olsen modtager valg, Valgt 

 

Medlem 4 (pv)  Jørgen Olsen modtager valg, Valgt 

 

Medlem 6 (pv)  Thomas Zeuner modtager ikke genvalg 

   Lennart Nielsen modtager valg, Valgt 

 

Suppleant (pv)  Dina Thuesen ønsker at udtræde 

   Vakant 

 

 

 

 

 

 

Seniorudvalg 

   

Medlem 2 (pv)  Rikke Bastian modtager ikke genvalg 

   Line Reimers modtager valg, Valgt 

 

Medlem 4 (pv)  Mikkel Petersen modtager ikke genvalg 

   Marianne Strøm modtager valg, Valgt 

 

Suppleant (pv)  Vakant 

 

Motionsudvalg 

 

Medlem 2   Leif Ottosen modtager ikke genvalg 

   Vakant 

 

Medlem 4   Karl Hansen modtager genvalg, Valgt 



 

Suppleant   Vakant 

 

 

Veteranudvalg 

 

Medlem 2 (pv)  Niels-Ole Rishøj modtager valg, Valgt 

 

Suppleant (pv)  Vakant 

 

Sponsor/Eliteudvalg   

 

Medlem 2 (pv)  Thomas Stavngaard modtager ikke genvalg 

   Anders Nielsen Modtager valg, Valgt 

 

Medlem 4 (pv)  Vakant 

 

Suppleant (pv)  Vakant 

 

Revisorer 

 

Medlem 2 (pv)  Alfred Stenz modtager genvalg, Valgt 

 

Suppleant (pv)  Leif Ottosen modtager ikke genvalg 

   Karl Hansen modtager valg, Valgt 

 

 

 

Evt. 

 

Kresten, der er ydet et godt stykke arbejde. Frank trækker sig fra bestyrelsen, han vil blive savnet i 

arbejdet fremover.  

Karl Hansen, spurgte til lyset i hallen, da flere har klaret over at det er for skarpt. Vi undersøger 

sagen hos hallens personale. 

 

21 30 Generalforsamlingen slut, Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til Formanden. 

Han takket dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen. 

 

 

 

Dato._________ 
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