
General forsamlingen for Stbk.: 20. maj – 2015. 
Formandens beretning.: 

 
 
Så har Skibby badminton klub afsluttet endnu en sæson. 
 
Tak skal lyde til alle for en god sæson: 

 Tak til medlemmerne, alle de frivillige, til trænerne og holdlederne , til 
udvalgene og selvfølgelig til bestyrelsen. 

 
Tak for den gode klubånd og samarbejde som alle har bidraget med. 
 
Efter generalforsamlingen i april 2014 blev bestyrelsesposterne på det 
kostituerende bestyrelsesmøde fordelt som følger: 
 
Martin Brænder:         Formand, flag. 
Mette Fjellerad:          Næstformand.(USU) 
Helle Jensen:             Sekretær.(USU) 
Torben Hansen:         Seniorudvalgsformand, kantine, turneringsudvalg. 
Peter Rasmussen:     MSU formand. 
Carsten Schrøder:     Sponsorudvalgsformand. 
Susan Madsen:         Cykeludvalg, miniton. 
  
Udenfor bestyrelsen:  
 
Ebbe Nielsen:         Kasserer og bogholder. 
Henrik Kyvsgaard:  Postmodtager , Frederikssunds idrætsråd, 
                               Turneringsudvalg. 
Søren Højlyng:       Frederikssunds idrætsråd.Turneringsudvalg. 
Pernille Andersen: Ad hoc. Hjemmeside, sæsonændringer,USU. 
USU:                      Tina Heede, Kirsten Bolding, (Susan Madsen, Pernille 
                              Gjaldbæk, Pernille Andersen. Løst tilknyttet) 
Cykeludvalg:          Susan Madsen, Carsten Christiansen, Jesper Jørgensen. 
 
 
Vi har i år haft 1 konstituerende møde og 4 bestyrelsesmøder, hvor alle har 
deltaget , så har vi haft  nogle budgetmøder hvor et mindre budgetudvalg 
deltager ved opstart og igennem sæsonen og nu ved afslutning af sæsonen.  
Kompetancerne ligger  i udvalgene så beslutningerne tages der. I bestyrelsen 
behandler vi sager om principelle ting, men bliver dog holdt orienteret om 
resten. 
 



Antal medlemmer: 
Ved udgangen af sæsonen 2014- 2015 har klubben haft  132 medlemmer. 
Fordelt på 83 herre og 49 damer 
 
Medlemmerne i SBK fordeler sig som følger:  
0-24år:       53   
25-60+år:   79   
 
Vi har fra sidste sæsonsafslutning netto 36 færre 
ungdomspillere/seniorspillere/motionister, som ikke startede ved starten af 
denne sæson. ( 16 ungdom og seniorspillere og 20 motionister), der er dog 
sidst på sæsonen kommet 8 nye motionister til. (De er ikke talt med). 
 
Bestyrelsens arbejde har i den forgangne sæson koncentreret sig om 
flg. opgaver: blandt mange. 

 

 Klubmodul. 

 Løbende diskussioner om klubbens holdninger og værdigrundlag. 

 Økonomi herunder diverse tilskud og forbrug på konti. 

 Fremtiden for klubben. 

 Opprioritering af arbejdet omkring sponsorarbejdet samt PR- 
virksomhed herunder hjemmeside.   

 Samarbejde med SIK 

 Frederikssunds idræts råd. 
 
                                                                                                                            
  
 
Klubmodul.: 
Vi har nu været en del af klubmodul som kommunikations redskab til vores 
medlemmer igennem 2 sæsoner. Vi bliver langsom bedre til at bruge de 
mange forskellige muligheder som dette medbringer. 
”Klubmodul” er også vores hjemmeside hvorfra alle klubbens medlemmer 
skal tilmelde sig for at være et gyldigt medlem af Skibby Badminton Klub,  
”klubmodul ”er en platform hvor alt kommunikations kan udgå fra, hvor mails 
eller sms- meddelelser sendes fra bestyrelse til medlemmer fra træner til 
spillere etc. Der kommer tilbagemeddelser hver gang nogen har betalt 
kontigent .  
Da alle medlemmer skal tilkendegive en email adresse, vil kommunikation 
blive en meget nemmere og væsentlig hurtigere og med større sikkerhed for 
at alle modtager beskeder end tidligere. Der kan laves indbydelser til 
forskellige events som klubben laver og med få tryk sendes invitation og 



påmindelser ud til alle man mener ville have inrteresse.  Brugere og ledere og 
trænere af modulet får forskellig niveauadgang .  
 
Løbende diskussioner om klubbens holdninger og værdigrundlag.:  
Vi er i bestyrelsen meget opmærksomme på de tendenser og 
holdningstilkendegivelser, der rører sig i medlemsskaren, i udvalgene og i 
forældregruppen.  
Det er vores hensigt at arbejde for at spillerne udvikler sig i deres eget tempo, 
så de fortsat må have en god oplevelse af badminton og vi lægger stor vægt 
på, at dette efterleves af medlemmer af klubben samt af vores trænere. Vi er 
meget glade for den forældreopbakning, som findes i klubben og håber og 
forventer, at alle forældre vil bakke op om bestyrelsens og klubbens holdning. 
Vi forsøger i Skibby badminton klub at være en velfungerende og aktiv 
forening.  
For at holde et højt aktivitets- og serviceniveau prøver vi på at opgaverne er 
fordelt på så mange hænder som overhovedet muligt. 
Men vi må erkende, at selvom vi er en klub på 132 medlemmer er det svært 
at finde tilstrækkelig med frivillige til at løse de mange opgaver, som klubbens 
aktivitetsniveau kræver. Det er eksempelvis en kiosktjans en gang i mellem 
ved klubarrangementer og i udvalgene og specielt ved åbne 
ungdomsturneringer, hvor vi som klub tjener penge på antallet af telmeldte 
spillere fra andre klubber, dette tilskud indbragte godt 40000kr. i sæsonen,  
som hjælper med til bl.a. at dække træner udgifter.  
Alligevel skal vi huske på, at der allerede er en masse personer, som udfører 
et stort og ulønnet stykke arbejde for klubben. Deres indsats kan ikke 
påskønnes nok.  
 
Økonomi.: 
Ved hvert bestyrelsesmøde er økonomien fast punkt på dagsordenen. Her 
deltager Ebbe Nielsen vores kasserer eller også har han sendt regnskabet til 
dato. 
Vi følger udviklingen og forbruget ganske tæt. Igennem sæsonen kommer der 
hele tiden udgifter og indtægter ind- som ikke altid er som budgetteret, hvilket  
har betydet at vi undervejs har måtte tage nogle beslutninger om 
omkostningsreguleringer.  
Regnskabet vil blive gennemgået lidt senere. Men her en kort opsummering 
af nogle hovedtræk: 
Her ved regnskabets afslutning, kan bestyrelsen konstatere, at regnskabet i 
år kommer ud med  et overskud. Selvom vi ved sæson afslutning snakker 
med medlemmerne om de vil spille næste sæson og det synes at være deres 
ønske, så valgte en del ikke at starte op. Derfor er det meget vanskeligt at 
lægge troværdige budgetter, men vi har nedjusteret hvor det var muligt. 



 
En altid god indtægts kilde er cykelløbet. Det har for sæsonen givet en god  
tiltrængt indsprøtning på 73.000kr. Det skal nævnes at i år køres løbet 
torsdag d. 11. juni fra klokken 19-20- selve arrangementet i bymidten starter 
fra18-21. 
Feltet i år er noget mindre så vi håber de har fundet nogle gode sponsorer, vi 
håber selvfølgelig på at alle kommer for at vise flag. 
 
Sponsorer giver også et godt tilskud til budgettet.  
En anden god indtægt kilde kommer fra 4 åbneturneringer som klubben 
afholder, de indbragte ca. 40.000kr. 
 
Fremtiden for Klubben.: 
Det har i den forgange sæson været et stort emne hvordan vi skal hjælpe 
klubben videre. 
På senior siden har vi fået et godt samarbejde på plads med Kirke Hyllinge 
Badminton klub, som har godt med senior spillere men ikke hal plads nok. 
Sidste sæson prøvede vil hinanden an og i den nu afsluttet sæson har vi 
spillet senior hold sammen. 
 
Samarbejdet med SFO og skole med den nye skolereform er ikke kommet i 
gang i Frederikssund kommune  
 
Vi forsøger i det små at få startet med ungdoms afdelingen igen, vi har med 
Susans hjælp fået en mindre miniton afdeling i gang og forventer at den vil 
vokse i omfang med tiden, vi vil i den kommende sæson igen forsøge at få 
etableret et samarbejde med Marbæk skolen så vi kan optimere samarbejdet 
med skole og SFO for at på længere sigt at forsøge at opbygge en ny stor 
ungdoms afdeling, men dertil har vi brug for en gruppe af aktive forældre som 
vil at deres børn skal opleve badminton som en dejlig form for fællesskab, 
motion og leg. Der er behov for både forældre til ældre børn og helt nye børn 
kommer på banen for deres børns skyld. Både forældre der ikke selv spiller 
eller har spillet og forældre som har god kendskab til badminton. I er alle 
meget velkomne. Når vi ser på vores Familie badminton afdeling er det ofte 
kun et barn der er medlem, men som ofte kommer både mor og far også ned 
i klubben og prøver badminton, og det har faktisk været med til at vi har fået 
nogle medlemmer af vores fællesskab på vores motionist hold. Det handler jo 
bare om at folk finder ud af at badminton kan være en rigtig sjov sport. Vi 
håber på at dette kan bredde sig yderligere. 
 
 
 



 
Der er vigtigt at vi- alle medlemmer af klubben –prøver at vise kommunen at 
man i Skibby godt vil deltage i forenings sport og skabe en domino effekt så 
vi kan komme op på niveau af sportudøvere som i resten af kommunen. 
Det betyder at vi -alle medlemmer af klubben- forpligter os til at få vores 
nærmeste til at prøve om de vil synes om badminton som en motionssport og 
fællesskab og leg. 
  
Sponsor arbejde.: 
Gode sponsorer er en vigtig forudsætning for klubben og vores økonomi og 
derved vores virke og ambitioner – og dem skylder vi en særlig stor tak. 
Heldigvis for denne sæson har rigtigt mange af vores gamle sponsorer 
bidraget til klubbens fremdrift og nogle nye er kommet til. 
Der  arbejdes på højtryk af vores sponsor formand Carsten Schrøder. 
 
Klubben  tilbyder stadig i forbindelse med større sponsorater, at stille 
mandskab til rådighed for vore sponsorer i forbindelse med forskellige 
arrangementer i deres regi.  
På vores hjemmeside www.skibbybadminton.dk,  tilbyder vi specielle banner-
reklamer og vi vil samtidig vise en total liste over vores sponsorer med logo 
link, der hvor det er muligt. I Kantinen har vi ligeledes ophængt en PC skærm 
med rullende reklamer fra vores sponsorer, samt en tavle hvor vores 
sponsores visit kort kan hentes fra og ved opgangen til kantinen hænger 
skilte med sponsorer 
 

Samarbejdet med SIK 

SIK af 1912.: 
Bestyrelsens og hele foreningens arbejde, har været voldsomt påvirket af Stig 
Teilmans alt for tidlige død i august 2014. 
Ved den efterfølgende konstituering blev HK konstitueret som formand. 
Det har været et meget stille år.  Der har været afholdt 4 bestyrelses- og 
formandsmøder.  
Der er et godt samarbejde mellem medlemsklubberne. 
Vi har ansøgt om at få renoveret bøsningerne i Marbækhallen, men fået 
afslag. 
HK og MB er gået med i Skibby Aktive. 
Vi har søgt om hastighedsnedsættende foranstaltninger på Skibby 
Hovedgade ved parkeringspladsen, men ikke fået svar endnu. 
Vi arbejder videre med at udvikle anlægget bl.a. med den ekstra græsbane 
 
 
 

http://www.skibbybadminton.dk/


Frederikssund Idrætsråd:  
Idrætsrådet har en samarbejdsaftale med kommunen, der sikrer, at rådet 
bliver hørt, når der skal investeres inden for idrætsområdet. Denne aftale har 
fungeret fint.  
Ud over dette har de vigtigste arbejdsområder været: 
Folkeoplysningsudvalget, lokalefordelingsplaner for både indendørs og 
udendørs faciliteter samt udarbejdelse af  vores ønsker for idrætscentre i 
kommunen. Vores ønsker for centeret i Skibby indbefatter bl.a. en 
svømmehal. 
Skibby Badmintonklub har to medlemmer i idrætsrådets bestyrelse: Søren 
Højlyng og Henrik Kyvsgaard. 
 
USU.:  
Beretning fra årets gang i ungdomsafdelingen sæson 2014-15 
Vi har haft en stabil sæson med ca 25 spillere i ungdomsregi, dog kun få nye 
spillere, trods stor annonce i avisen ved sæsonstart, tilbud om gratis 
prøvetræning gennem hele september og deltagelse i fritidspasset under 
Frederikssund Kommune.  
Fra sæsonstart var Kresten Johansen træner for U9-11 og Daniel og Bastian 
var trænere for U13-15-17. I løbet af sæsonen startede Susan Madsen 
Miniton, det blev kun til 3-4 spillere i første omgang, men vi håber på lidt flere 
i den kommende sæson. 
Indtil sidste måned af sæsonen var trænerstaben stabil, men pga en 
diskusprolaps måtte Kresten trække sig fra U9-11 træningen som i stedet 
blev varetaget af Louise Thanning, og Rasmus og Tina Heede i forskellige 
kombination. Bastian flyttede til Horsens pr. 1. april, men trænerdækningen 
på U13-15-17 træningen har været rigelig, så Daniel har klaret sig med 
hjælpetrænerne. Ved fælles hjælp har vi fået det til at køre. 
Vi har haft samarbejde med Kirke Hyllinge lige som de sidste par år, der har 
været typisk 1-3 spillere fra Kr. Hyllinge på onsdagstræningen, og vi er enige 
om at fortsætte samarbejdet til næste år. 
Vi har forsøgt flere metoder til kommunikation med spillerne og forældrene - 
vi kan ikke udelukkende satse på mails. Vi har derfor benyttet mails såvel 
som   gammeldags sedler i hånden til spillerne, vi har også forsøgt med 
"doodle tilmeldinger" men sidstnævnte uden den store success. 
 
Det er ikke lykkedes os at få trænere eller hjælpetrænere på kursus i den 
forgangne sæson, enten faldt det sammen med at de selv skulle spille eller 
også blev kurset aflyst pga for få tilmeldinger. I den kommende sæson 
fastlægges kursusdatoerne fra før sæsonstart, så de har en chance for at få 
det i kalenderen. Aflyste kurser er vi ikke herrer over. 
 



Vi har haft ganske få spillere til åbne turneringer uden for klubben. 
Tilsyneladende er tilmeldingen stadig en stor hindring og også her vil forsøge 
med en ny metode som indeholder fastlagte datoer fra sæsonstart og 
kollektiv tilmelding/betaling hvis muligt. 
 
På den sociale side har vi afholdt juleturnering, minilejr første weekend i 
januar og endelig vores sæsonafslutning. 
 
Til vores juleafslutning var der fin deltagelse både af børn og forældre. 
Lejr blev afholdt med 14 deltagere hvoraf der var 9 sovende børn. Efter noget 
hiven og lokken blev der god forældreopbakning til dagene. Vi vil dog have 
fundet en bedre løsning på at få forældre til at hjælpe. 
Nyligt afholdt sæsonafslutning med deltagelse af de fleste børn og deres 
forældre. Vi måtte her sige farvel til Kresten efter mange års trænerindsats. 
Han søger nye udfordringer. Årets spiller og fighter blev kåret samt uddeling 
af takkegaver for året der er gået. 
 

Næste års trænere skulle gerne være på plads. Vi holder møde i juni for at 
være på forkant med en god sæsonstart og til det får vi hjælp af Søren 
Højlyng. 
Sluttelig har der igen i år været familiebadminton (sorterer ikke direkte under 
USU - men er stadig værd at nævne) sidste fredag i måneden men et stabilt 
fremmøde. 
 
SSU.: 
Beretning fra SSU – 2014-15 
Dette var den første sæson, hvor vi samarbejdede med Kirke Hyllinge. Efter 
sidste sæson var seniorafdelingen blevet så lille, at den ikke kunne fortsætte 
selvstændigt. Derfor etablerede vi fællestræning og holdsætning under det 
foreløbige navn Kirke Hyllinge/Skibby. 
 
Træningen foregik mandag kl. 20 – 22 i Kirke Hyllingehallen under Søren 
Krabbes ledelse og onsdag kl. 19 – 21 i Skibby Hallen under Lars Blink. 
Samtidig tilmeldte vi 3 fælleshold i henholdsvis serie 1, serie 3 og i 
herrerækken. 
Dette samarbejde har været til stor fordel for begge klubber. Vores halve 
snes spillere er kommet ind i et større fællesskab, og naboklubben har fået 
en ekstra træning med vores Lars Blink. Det har betydet, at det sociale liv er 
blomstret samtidig med, at alle spillere har højnet deres spillemæssige 
niveau.  
 



1. holdet i serie 1 har spillet i en meget stærk pulje. I grundspillet har holdet 
vundet 6 ud af de 7 kampe. Da toppen var meget tæt, måtte vi nøjes med en 
3. plads i puljen, hvilket betød, at vi kun havde to points med over i slutspillet. 
Her vandt vi til gengæld alle 4 kampe og endte igen på en tredjeplads. Dette 
var dog ikke nok til oprykning, for Ølstykke i den anden pulje sluttede som 
bedste 3’er. Ærgerligt at reglerne er således, at man ikke skal spille om 
pladsen. 
 
2. holdet spillede 8 kampe og vandt de 6. Det blev til en fjerde plads uden 
oprykning. 
 
Herreholdet spillede 6 kampe og vandt kun en enkelt på afbud. 
Herrrespillerne var utrolig stærke, og selv om vi ikke vandt kampe, vandt vi 
megen erfaring. Pudsigt nok konstaterede vi, at herreholdsspillerne for det 
meste var stærkere end spillerne i serie 3. 
 
I sæsonen havde vi besøg af vores ”gamle” træner Lian, som på to fredage 
hersede med en række af vores unge spillere. 
 
Sæsonen sluttede med klubmesterskaber, hvor de indledende kampe blev 
spillet i begge haller, og vi fik da Susan med i to finaler. Vi sluttede sæsonen 
sidste onsdag i april med landskamp  og efterfølgende sandwich med øl eller 
vand.  
Spillertruppen mødes sommeren igennem til løbetræning med evt. spil 
bagefter om onsdagen i Skibbyhallen.  
 
Samarbejde har været en stor succes. Og vi er i begge klubber enige om, at 
det skal fortsætte. Vi håber på at få yderligere tilgang af spillere til et godt 
træningsmiljø. Kontingentet i begge klubber for sæson 2015-16 bliver 1.500 
kr. alt inklusive. 
 
MSU.: 2014-15 
 

I sæsonen 2014/15 har der været tilmeldt 37 holdmotionister og desværre 
kun 17 på banetider (ialt 54), i sidste sæson var der ialt 69. 
Vi havde to hold tilmeldt til holdturneringen i DGI region Nordsjælland, - et 
mix-hold i serie 5 og et herre-hold i serie 1 . 
Mix-holdet blev næstsidst i sin pulje. Herre-holdet havnede midt i puljen. - - 
Begge hold er blevet tilmeldt de serier de spillede i i år, til næste sæson. 
Juleturneringen blev som altid en stor succes, med masser af sjov 
badminton, efterfulgt af hyggeligt samvær i klubhuset, med glögg og 
æbleskiver og præmier til alle. 



 

 
 
Turneringsudvalget:  
Vi fik tildelt vores sædvanlige fire turneringer: 

 11. & 12. Oktober: U 9 B; U 11C&D, U 13 C&D, U 15 C&D.  
Sponsor: Handelsbanken 

 8. & 9. November: Senior A&B 

 27. & 28. December: U 13 A&B, U 17 A&B 
Sponsor: Nordea 

 14. & 15. Marts: U 15 M, A&B 
Sponsor: Li-ning (Sportbiz ApS) 

Inden sæsonen gik i gang, blev vi kontaktet af Lillerød, der gerne ville 
overtage senior turneringen, og da vi har været nødt til at aflyse den de sidste 
par år, fik de lov til det. 
Tilmeldingerne er faldende i disse år. 
For martsturneringen gjaldt, at den desværre igen faldt sammen med LM for 
U 15 spillere. 
Det har været lidt problematisk at skaffe hjælpere både til dommerbordet og 
til kantinen – det ville være rart med flere frivillige, men en tak til dem, der har 
hjulpet. 
 
 
Kantinen 2014-15 
Kantinen har også i indeværende sæson fungeret udmærket, men den har 
ikke givet overskud. Det skyldes blandt andet, at aktiviteterne og salget har 
været lavere end sidste sæson, og at kantinen, ud over almindeligt salg under 
vores stævner, har leveret mad og drikke i forbindelse med holdkampe i 
senior- og motionsafdelingen.  Derudover bydes der på gratis kaffe og 
hjemmebagt kage til hjemmekampe. Salget under stævner er noget trægt, da 
mange spillere og deres forældre tager mad og drikke med hjemmefra. Vi har 
haft et vist salg via mobilpay, og det har dæmmet op for den manglende 
dankortterminal, som ville være alt for dyr i forhold til vores omsætning.   
Selvom omsætningen i kantinen ikke er stor, er kantinen og klublokalet 
omdrejningspunkt for mange aktiviteter. Der afholdes mange møder og fester 
i hele klubbens regi. 
 Også i år har Sofie Johansen med familie gjort fint rent, så lokalet altid 
fremstår pænt og indbydende. Oprydningen efter div. arrangementer har 
gennem sæsonen været tilfredsstillende. 
 
 
 



 
 
Afslutning   
Afslutningsvis vil jeg gerne igen takke mine bestyrelseskollegaer for deres 
indsats igennem sæsonen. Vi har delt mange sorger og glæder sammen.  
Derudover en tak til udvalgsmedlemmer for godt og konstruktivt samarbejde i 
den forgangne sæson og til hallens personale, som altid er i godt humør og 
hjælpsomme. Også tak til klubbens sponsorer. Vi håber det må fortsætte i 
næste sæson. 
Slutteligt ønskes alle klubbens medlemmer en god sommer, og så ses vi på 
den anden side i august til en god gang badminton. 
Med disse ord overgiver jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingen.  
På bestyrelsens vegne d. 20.05.2015 
 
Martin Brænder. 
 


