i Racketlon Danmark
Forbundets ordinære generalforsamling
søndag den 01. Marts 2020 kl. 16.00

Birkerød Badmintonhal, Topstykket 26, 3460 Birkerød
Referent: Claus Lehmann Lessél, Formand
0. Indledende bemærkninger
Formanden bød velkommen til alle 4 fremmødte, og glæder sig over at alle
medlemsklubberne er repræsenteret.
1. Valg af dirigent
Jesper Schou Nielsen blev valgt.
Som referent valgtes formanden, Claus Lehmann Lessél.
Generalforsamlingen konstateredes lovligt indkaldt iht. vedtægterne, og er derfor
beslutningsdygtig.
Alle forbundets 4 medlemsklubber fremmødt, med i alt 13 stemmer fordelt med
-

Bagsværd Tennisklubs racketlonafd. 3 stemmer (v. Jesper Schou)
Furesø Racketlon 3 stemmer (v. Claus Lessél og Thomas Ostenfeld hhv. 2
og 1 stemme)
Holbæk Racketlon 3 stemmer (Morten Jaksland 3 stemmer)
Rudersdal Racketlon 4 stemmer (v. Claus Lessél og Thomas Ostenfeld hver
2 stemmer)

Derudover deltog bestyrelsesmedlemmet Stine Krogsøe (uden stemmeret).
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år (v. formanden).
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Referat af Ordinær Generalforsamling

Kommentarer til beretningen: Rudersdal Racketlon kan oplyse, at der er meget
stor sandsynlighed for, at RacDK kan afholde DM 2020 i Birkerød
Ketsjersportscenter den 26-28. juni. Gnf. er enig i bestyrelsens beslutning om at
prioritere DM 2020, og at afholde det i Birkerød, hvis muligt.
Generalforsamlingen opfordrer Holbæk Racketlonklub til allerede nu at søge om
datoer for DM 2021 i Holbæk Sportsby. Det forventes pga. lokale forhold at det
må blive et sommer-arrangement.
En pointe er, at vi måske er med til at generere mere aktivitet i nogle
ketsjersportsforeninger, hvor racketlonspillere er aktive. Kendskabsgraden er
samlet nok større end sidste år, hvilket er væsentligt.
Gnf. takker formanden for indsatsen omkring RDT-turneringerne; uden
formandens drive og indsats var RDT-turneringerne næppe blevet gennemført.
Gnf. drøftede vore udfordringer med at få booket faciliteter, herunder holdninger
og imødekommenhed overfor racketlon som sport.
Bagsværd Racketlon roser det store arbejde, der var omkring planlægning af
DM, men er ærgerlige over, at DM blev aflyst få dage inden endelig tilmelding,
da der kunne være kommet 50 deltagere de sidste få dage op mod deadline.
Bestyrelsens beretning er vedlagt som bilag 1.
Bestyrelsens beretning inkl. sportslig beretning blev enstemmigt godkendt.
3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår (2019) til
godkendelse (v. kassereren)
Regnskabet fremlagt ved kasserer Thomas Ostenfeld Larsen.
Regnskabet er revideret og godkendt af den interne revisor Christian Wieth.
Regnskabet er opstillet efter projekter, som er registreret på indtægtssiden.
Enkelte af de øvrige poster dækker også over udgifter til turneringen, bl.a.
indkøb af bolde. Det er alene regnskabsteknisk, og betyder reelt at RDTturneringerne og DM samlet er gået i cirka 0.
Der forelå ikke en separat skriftlig beretning fra kassereren.
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Bestyrelsens beretning foreligger skriftligt og hovedpunkterne blev fremført
mundtligt af formanden, og hovedpunkterne herunder i den sportslige beretning
blev mundtligt fremført af Morten Jaksland.

Forbundets likviditet ultimo 2019 var positiv med midler på forbundet
foreningskonto (anfordringskonto) på kr. 10.500
Forbundets nettotilgodehavender udgjorde ultimo 2019 kr. 450.
Forbundet har ikke (andre) væsentlige aktiver eller passiver (tilgodehavender
eller forpligtelser).
4. Budget for det følgende (igangværende) år (2020).
Generalforsamlingen drøftede budget 2020 – med udgangspunkt i en
fremskrivning af Regnskab 2019.
Budget er vedhæftet som Bilag 3 (ref.). De samlede indtægter budgetteres til
18.000 kr. og udgifter ditto på kr. 18.000.
Budgettet er let reduceret ift. regnskabet 2019, idet der forventes færre udgifter
til administration.
Alle RDT-turneringer behandles fortsat som ét samlet regnskab og DM
behandles som et regnskab. Turneringerne (som kører som selvstændige
projektregnskaber) sættes til samlet set kr. 6.000 (nettoresultat) for hhv. RDT og
kr. 6.000 for DM.
Bagsværd racketlon melder ud, at der ikke må være risiko for underskud. Der
skal tages højde for dette, og budgettet må ikke vise nogen form for underskud.
Gnf. er enige i dette synspunkt.
Rudersdal Racketlon melder ud, at det skal søges at bevare vores egenkapital,
og alene have denne som en ”buffer” imod uforudsete hændelser.
Gnf. vurderer, at det er et realistisk budget, og konservativt ift. indtægtssiden,
hvor der synes at være en større upside end downside.
Samlet driftsresultat sættes til at gå i 0.
Kasserer Thomas Ostenfeld Larsen sammenstiller generalforsamlingens
beslutninger omkring budget 2019, og fremsender Budget 2019 snarest (og det
vedhæftes som bilag 3).
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Regnskabet er vedhæftet som Bilag 2, og udviser et underskud på ca. kr.
16.000, og en egenkapital på ca. kr. 11.000.

Der var ingen indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent (for medlemsklubber).
Kontingentsatsen og vilkår fastholdes, og fortsætter uændret.
7. Valg af formand, Claus Lessél, Rudersdal Racketlon (på valg - lige år).
Claus blev enstemmigt genvalgt for 2 år.
8. Valg af kasserer, Thomas Ostenfeld Larsen, Furesø & Rudersdal
Racketlon (ulige år - ikke på valg)
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (jfr. § 13).
1.

Stine Krogsøe, Furesø Racketlon (ikke på valg)

2.
Mads Bojsen, Bagsværd Tennisklub, Racketlon Afd. (på
valg) Mads er i perioden udtrådt af bestyrelsen, og ønsker ikke
genvalg. Der er ikke kandidater til at udfylde posten, der dermed bliver
vakant.
3.
10.

Morten Jaksland, Holbæk Racketlon Klub (på valg).
Morten blev enstemmigt genvalgt for 2 år.
Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (vælges for 1 år)

Malthe Thyregod ønsker at fortsætte som suppleant.
Ønsker Malthe Thyregod senere i perioden frem til næste generalforsamling at
træde ind i bestyrelsen, har generalforsamlingen besluttet, at han er valgt ind (og
den i 2019 vedtagne vedtægtsændring i § 13 er følgelig ikke gældende for Malthe
Thyregod).
11.

Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
1.

Revisor - (vælges for 1 år).

Christian Wieth blev genvalgt in absentia som intern revisor via mundtlig
bekræftelse overfor Thomas Ostenfeld Larsen.
Der blev udtrykt tak til Chr. W. for hans arbejde.
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5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

Revisorsuppleant – (vælges for 1 år)

Jesper Schou Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant
12.

Eventuelt.

Gnf. drøftede, hvordan RacDK kan få flere aktiveret i ketsjersportsmiljøer,
herunder også flere aktive til bestyrelsen, og også gerne til ad hoc-opgaver, eller
opgaver udenfor bestyrelsen.
Der arbejdes af flere i miljøet på at få flere folk med ind i bestyrelsen, og der er i
dag blevet nævnt konkrete navne, som kan være aktuelle. Det vil betyde en
vigtig udvidelse af de samlede frivillige kræfter.
Opgaver udenfor bestyrelsen kan f.eks. være
-

Fundraising via legater, fonde o.lign. vil være et godt område.
Personer til Facebook-kampagner søges også.
Flere hænder til RDT og Danmarksmesterskaberne 2020 ønskes også.

Bagsværd Racketlon nævner, at man ønsker overfor FIR (det internationale
forbund) tilkendegiver, at man vil få en bedre turnering, hvis man holder hold-VM
og double-VM samtidigt, og single-VM separat. Morten Jaksland kan oplyse, at
det er vanskeligt pga. økonomien omkring banerne.
Bagsværd Racketlon ønsker desuden at få ændret det internationale
ranglistesystem og ønsker, at RacDK arbejder for en mere passende rangliste,
der bl.a. vil medføre mere korrekt visning af, hvem som får point til ranglisten, og
dermed også hvem, som opnår seedninger i de forskellige turneringer. Jesper
Schou vil lave et oplæg, som den sportslige ansvarlige i bestyrelsen vil se
nærmere på.
Model fra gnf. 2019 omkring RDT, hvor klubberne kan ”købe ind” på konceptet,
er nu aktuel i 2020. Der er nu aftale med Holbæk RK omkring placeringen af
økonomisk overskud/underskud, baseret på hvem som leverer frivillig
arbejdskraft, den fælles værdi af en samlet RDT for at løfte racketlonsporten i
Danmark, øvrige risici m.v.
Tøjløsning med Forza for 2020 er tilbudt af SportsGroup Danmark til Racketlon
Danmark. Løsningen som består i en ret til at købe FZ FORZA landsholdtøj –
poloshirt og shorts/nederdel med reklametryk og ”Danmark” - til favorabel pris er
drøftet i bestyrelsen, som ligesom generalforsamlingen er positiv over for dette.
Det noteres, at alle spillerne, inkl. landsholdsspillere i udgangspunktet skal
betale for tøjet på linje med alle andre. Morten Jaksland tilbyder – mod mindre
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2.

Dirigenten gav, efter endt debat, ordet til formanden.
Formanden takkede dirigent for fin ledelse af generalforsamlingen, og forsamlingen for
god ro og orden.
Generalforsamlingen afsluttet ca. kl. 17.45.

Dato Claus Lehmann Lessél
Formand

Dato Thomas Ostenfeld Larsen
Kasserer

Dato Jesper Schou Nielsen
Generalforsamlingsdirigent

Dato Stine Krogsøe
Bestyrelsesmedlem

Dato Morten Jaksland
Bestyrelsesmedlem
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betaling – at rykke Racketlon danmark-logoet på trøjerne, hvilket bestyrelsen
anbefaler skal ske på alle vore trøjer.
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