
 
 

 
Referat af ekstraordinær generalforsamling i Valby Badminton Club 

Mandag den 6. februar 2023 
 
 
1. Valg af dirigent 
 
Generalforsamlingen vælger Annette Nielsen som dirigent. 
 
 
2. Valg af referent  
 
Generalforsamlingen vælger Camilla Kjær Jensen som referent.  
 
 
3. Godkendelse af nye vedtægter for VBC 
 
Klubbens bestyrelsesformand Anders Bach læser højt fra indkaldelsens til denne ekstraordinære 
generalforsamling ad 3: 
 
”Konstruktion af VBC – klub og ejendom: VBC har ind til nu været adskilt i to enheder – klubben 
og ejendommen – med hver deres vedtægter, bestyrelser, og regnskaber. Denne konstruktion har 
haft til formål at sikre en administrativ og økonomisk adskillelse af de to enheder, idet 
ejendomsselskabet udlejer faciliteterne til klubben, som herefter søger lokaletilskud hos 
Københavns Kommune (KK) til husleje, forbrugsafgifter, og lønudgifter (rengøring). KK har for år 
tilbage givet tilladelse til denne konstruktion. Ordningen har dermed fungeret efter hensigten, idet 
vi ved at føre to regnskaber og ikke blande de to økonomier sammen har fået tilskud fra KK på 
baggrund af klubbens reviderede regnskab.  
 
De senere år er der dog opstået tvivl om, hvorvidt KK stadig finder denne regnskabspraksis 
acceptabel. I bestyrelsen har vi også ofte drøftet, om konstruktionen lever op til reglerne, og om det 
overhovedet er den model, der bedst tjener klubben. Nogle af kompleksiteterne kommer af, at 
ejendommen ikke har sit eget CVR nummer, samt at der er sammenfald i de to bestyrelser 
(formanden sidder i begge). Disse forhold bevirker at adskillelsen mellem klub og ejendom ikke er 
fuldstændig, hvormed der er en vis uklarhed i konstruktionen.  
 
På den baggrund indledte VBC’s bestyrelse allerede i 2019 en dialog med KK med henblik på at få 
set vores konstruktion igennem og vurderet, om vi fortsat er tilskudsberettiget. Det var dog først i 
august 2022, der kom skred i denne proces. Her modtog vi et brev fra KK, der fortalte at Kultur- og 
Fritidsforvaltningen har gennemset alle forvaltningens tilskudsaftaler for at sikre, at de lever op til 
KK’s forretningscirkulære for ydelse af tilskud. I brevet fremgår det, at VBC’s vedtægter skal 
justeres for at leve op til reglerne for tilskud; især i forhold til at der ikke skal sidde personer fra 



klubbens bestyrelse i ejendommens bestyrelse. Dette for at sikre sig mod personlige økonomiske 
interesser knyttet til det kommunale tilskud, når foreningen lejer lokaler af selskaber.  
 
I efteråret 2022 har vi derfor været i en - meget konstruktiv - proces med KK for at finde en løsning. 
Samtidig har vi modtaget juridisk vejledning og assistance fra Advokat Hans Elverdam, der er 
ekspert i bl.a. foreningslovgivning, samt input fra statsautoriseret revisor Tom Sønderup, der er 
ekspert i foreninger og disses skatteforhold. Alt i alt har denne proces ført til en ny foreslået 
konstruktion for VBC, hvor klub og ejendom samles i én enhed (dvs. én samlet bestyrelse og ét sæt 
vedtægter). Fremadrettet skal vi føre et internt regnskab, der opdeles i et sportsregnskab og et 
udlejningsregnskab. De nærmere betingelser for dette og dermed den nye konstruktion er beskrevet 
i pkt. 11-13 af de foreslåede nye vedtægter, som vi her lægger frem til godkendelse på den 
ekstraordinære generalforsamling. De nye vedtægter er vedhæftet denne indkaldelse.  
 
Der er flere fordele ved disse nye vedtægter og den deraf afledte nye konstruktion af VBC, bl.a.:  
 
1. Konstruktionen er juridisk holdbar og efterlever nuværende lovgivning.  
2. KK har sagt god for de nye vedtægter, og hvis de godkendes kan vi dermed fortsat modtage 
tilskud. Dette er helt essentielt for VBC’s økonomi.  
3. Fremtidig revision for udlejeaktivitet og sportsaktiviteter foretages samlet. Dermed opnås fuld 
transparens – bl.a. over for KK – og lovgivningen, inkl. skatteregler (cf. lejeindtægter), overholdes 
nu.  
4. Som det beskrives i de nye vedtægter får vi mulighed for at overføre et eventuelt overskud fra 
udlejningsregnskabet til sportsregnskabet. Med andre ord, ejendommen, og den værdi som den 
repræsenterer, kan udnyttes til fordel for klubben. (Penge må bare ikke gå den anden vej, dvs. der 
kan ikke overføres midler fra sportsregnskabet til udlejningsregnskabet).  
 
Fra bestyrelsens side er vi meget tilfredse med processen og resultatet, og vi håber derfor, at de nye 
vedtægter godkendes. 
 
Øvrige ændringer til vedtægterne er:  

• Beskrivelsen af klubbens formål (pkt. 2) er udvidet og præciseret. Badminton er (fortsat) det 
primære, men nu er der sekundært inkluderet andre idrætsaktiviteter og lokalområdet 
understreges. 

• I sammenhæng med ovenstående er pkt 14 angående eventuel nødvendig opløsning af VBC 
udvidet med ”eller anden organisation med en formålsbestemmelse, der harmonerer med 
den i Valby Badminton Club”. Dvs der er nu flere muligheder end at Badminton Danmark 
overtager aktiviteterne. I tilfælde af opløsning tages i øvrigt hensyn til formålsparagraffen. 

• Pkt 6.5: Der er kommet følgende tilføjelser til dagsordenen for generalforsamlingen: i) 
Fastsættelse af kontingentet for kommende sæson lægges frem til godkendelse ii) Valg af 
ekstern revisor.” 

 
Der bliver spurgt ind til, hvad fordelene er ved at ændre vedtægterne. Det oplyses, at der er flere 
fordele ved vedtægtsændringen. Der er klarhed over aftalen med kommunen blandt andet i forhold 
til tilskud fra kommunen, ligesom tidligere problemer med en bankkonto til foreningen fremover vil 
være løst. Med vedtægtsændringen kan der overføres penge fra ejendommen, hvor klubben tidligere 
har optaget lån i ejendommen, der skulle tilbagebetales. Det har medført, at klubben har en gæld til 
ejendommen. Med ændringerne kan denne gæld udfases/annulleres. Derudover er det væsentligt at 
understrege i forhold til lejeindtægterne, at klubben fremover beskattes af lejeindtægterne, hvilket 



er i overensstemmelse med skattelovgivningen. Overskuddet beskattes derfor fremadrettet, hvis der 
er et overskud.  
 
Afstemning:  
Alle aktive medlemmer under spillerudvalg og passive medlemmer har stemmeret på 
generalforsamlingen.  
Dirigenten konstaterer, at der er fremmødt 13 stemmeberettigede medlemmer til den ekstraordinære 
generalforsamling. Alle 13 stemmeberettigede medlemmer stemmer for de nye vedtægter. De nye 
vedtægter er dermed vedtaget.    
 
4. Valg af ny revisor 
Bestyrelsesformand Anders Bach forslår at vælge statsautoriseret revisor Tom Sønderup, som har 
rådgivet foreningen under processen med at tilrette vedtægterne.   
 
Der spørges ind til prisen på den nye revisor. Hertil oplyses, at der ikke på nuværende tidspunkt er 
aftalt en pris med revisoren.   
 
Generalforsamlingen har ingen indvendinger mod valg af revisoren. Tom Sønderup vælges dermed 
som foreningens revisor indtil næste generalforsamling.  
 
5. Eventuelt  
Formanden Anders Bach takker Maiken Christensen og Annette Nielsen for at igangætte arbejdet 
med vedtægterne med kommunen. Tak til Jesper Valentin for at være tovholder på projektet siden 
sommer 2022.  


