
Generalforsamling Skibby Badmintonklub onsdag d. 19. maj 2021 

Formandens beretning 

 

Sæsonen 2020-2021 går på hæld, og det har været endnu en meget anderledes sæson. Den 

meget lange nedlukning fra midt december til slutningen af april har betydet, at det har været 

meget småt med træning, og holdturneringerne er blevet suspenderes for alle rækker. Vi er 

dog nu endelig i gang igen, om end der er plads til flere i hallen. 

Konstituering: 

Michael Grünfeld-Bierre trådte ud af bestyrelsen ved seneste generalforsamling, og Steen 

Madsen blev valgt ind i stedet. Bestyrelsen har i den forgang sæson været konstitueret som 

følger: 

• Formand: Susan Madsen 

• Næstformand: Malene König 

• Kasserer: Ebbe Nielsen 

• Sekretær: Tina Heede 

• Sponsorformand: Carsten Schrøder 

• Formand USU: Tina Heede 

• Formand SSU: Torben Hansen 

• Formand MSU: Finn Diwas 

• Kantine: Steen Madsen 

 

Udvalg uden for bestyrelsen: 

• Flag: Martin Brænder 

• Cykeludvalg: Martin Brænder 

• Turneringsudvalg: Henrik Kyvsgaard, Søren Højlyng, Malene König. 

• Postmodtager: Henrik Kyvsgaard 

 

Bestyrelsen har i denne sæson ikke arbejdet med de helt store opgaver, men vi har stadig 

fokus på: 

Involvering: 

Involvering af flere medlemmer i frivilligt arbejde forsøgt. Her er stadig god plads til 

forbedring. 

Cykelløb: 

Blev aflyst, da det ikke var muligt at afholde dette. Vi har stadig et håb om at gennemføre et 

cykelløb i august/september, om end i andre rammer end vanligt. 

Kina-tur: 

Vi var Bycirklen blevet inviteret på en badmintontur for 4 af vores unge spillere samt 1 leder. 

Denne skulle have været afholdt i efterårsferien, men måtte som så meget andet aflyses og vil 

ikke blive afholdt senere. 

Webmaster/Facebook-ansvarlig søges: 

En ting, der halter lidt, er vores kommunikation. Vi søger stadig en webmaster/Facebook-

ansvarlig, da det er vores opfattelse, at en stærkere kommunikation også kan tiltrække flere 

medlemmer og øge engagementet hos de eksisterende. 

Kontingentopkrævning: 

Kontingentopkrævning er tidskrævende. Det ville være en stor hjælp, hvis alle medlemmer fik 

meldt sig til ved sæsonstart. Er man nyt medlem er det selvfølgelig ok at komme 3-4 gange, 

inden man melder sig til. 

 

 

 

 



Kort fra afdelingerne: 

USU: 

Det har om muligt været den mest udfordrende sæson, Tina som USU formand har været 

igennem. 

Vi startede meget optimistiske vores sæson, som sædvanligt i starten af august, dog med de 

coronarestriktioner, der var på dette tidspunkt. Vi havde grillhygge, og vi kom i gang med 

både miniton og de andre ungdomsrækker.  

Vi skulle spille flere holdturneringer men alt blev efter kort tid aflyst. Vi kunne heller ikke 

afholde turneringer. Vores Familiebadminton blev også sat på ”stand by”. 

Hen over julen håbede vi dog på, at der kom en genåbning. Dette varede dog helt til d. 10. 

marts, hvor vi kunne samles udendørs og lave noget badminton relateret. Vi fik hjælp fra 

Pernille, som gerne stod for dette. Vores andre trænere stod med som ”back up” og hjælp. 

Vi kunne så glæde os over at måtte genåbne indendørs d. 21. april. Det var med stor glæde og 

forventning, at vi kom i gang igen. Miniton og de yngste rækker har mødt op næsten som før 

corona. Dog ser vi en udfordring i at få vores ældste spillere tilbage. 

Vi håber at kunne afholde en afslutning tæt på sommerferien, da vi har valgt at forlænge 

sæsonen til skolernes sommerferie. 

I skrivende stund håber jeg for klubben at vi kan starte næste sæson op på næsten vanlig vis. 

Fra USU skal lyde en kæmpe tak til alle vores dygtige trænere og hjælpetrænere. Tak Marie, 

Pernille, Maria, Louise, Jonas, Mille. Uden jeres store arrangement ville vi ikke kunne fylde 

hallen flere gange om ugen med en masse glade unge mennesker. 

MSU: 

Spillertrøjer med sponsortryk fra Sit’n Sleep, Danny, bliver udleveret til sæson start 2021/22. 

Hvis der er interesse til sommerbadminton, i juni/juli/august, så modtager Finn gerne en SMS 

herom på 20 13 32 19, så vi kan booke hallen. 

SSU: 

Vi kører nu på syvende sæson, hvor Skibby og Kirke Hyllinge har haft samarbejde på 

seniorplan. Vi har holdfællesskab, og træningen er fælles, og der spilles både i Kirke Hyllinge 

og i Skibby. 

 

Vi fik lavet en aftale med Peter Corell, som skulle forestå træningen om onsdagen 

i Skibby, mens Kristian Karlsen stod for træningen i KH. Der har samtidig været en del træning 

torsdag aften i Skibby, hvor også mange unge spillere deltog. 

 

KH-Skibby var i sidste sæson rykket tilbage i Sjællandsserien med 1. holdet, mens 2. holdet 

måtte blive i serie 2. 1. holdet nåede at spille tre kampe, inden hallerne blev lukket p.g.a 

Corona, og holdturneringen blev lukket ned i oktober. Det tegnede ellers lovende med et 

knebent nederlag til Skælskør og dernæst to solide sejre over Holbæk 3 og Solrød 6. 

2. holdet nåede slet ikke at spille. 

 

Man havde så håbet på, at holdturneringen kunne genstarte i februar/marts, men det kunne 

ikke lade sig gøre. Og først her i maj måned kan man komme tilbage i hallerne med 

restriktioner og coronapas. Spillerne har dog ikke ligget på den lade side, idet Peter og andre 

har arrangeret løbetræning og andet sjov i nedlukningstiden. Vi regner også med, at der kan 

spilles en del indtil sommerferien. 

 

Vi formoder, at holdturneringen i næste sæson starter med de indplaceringer, holdene havde i 

2020/21. Og trænerstatus skulle være uforandret. Vi ser frem til noget information fra 

Badminton Sjælland, så vi kan starte en ny sæson til august. 

 

 



Turneringsudvalget:  

Vi fik tildelt 2 turneringer i sæsonen. Vi fik afholdt oktoberturneringen for U11 og U13 A+B 

med en del udfordringer, primært fordi vi for første gang skulle afvikle turneringen i det nye 

turneringssystem, Tournament Player. 

Turneringen i marts for U13 B, U15 A+B samt U17/19 A+B måtte igen aflyses grundet 

nedlukningen. 

Vi har i den kommende sæson klaget til både DGI og BD over at DGI udbød de samme 

turnering som os i de samme weekender. Vi fik positiv tilbagemelding og bedre turneringer til 

næste år: 

• 2./3. oktober U13 A&B 

• 19./20. marts U17/19 A&B. 

 

Jeg skal opfordre til, at alle man melder sig som frivillig til turneringerne. Der er opgaver, som 

alle kan varetage. 

 

SIK af 1912:  

Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig således: 

• Formand og sekretær: Henrik Kyvsgaard 

• Næstformand: Nicholas Kristensen 

• Kasserer: Johnny Berthelsen. 

Det har været et meget stille år uden ret mange møder. Klubberne fortæller om deres arbejde, 

og der er en meget åben snak om tingene, hvilket kan gøre det svært, at skrive et referat. Der 

er et godt samarbejde mellem medlemsklubberne. 

 

Afrunding: 

Selv om sæsonen endte anderledes end tilsigtet, har vi nydt at se hallen fuld af glade 

badmintonspillere sæsonen igennem. 

Vi glæder os til at starte op igen til august, og forhåbentlig bliver det til den tid uden alt for 

mange restriktioner, så vi frit kan give den gas på banerne. 

Jeg vil gerne slutte af med at sige en kæmpe tak: 

• Til bestyrelsen 

• Til alle trænerne og spillerne 

• Til dem der har stillet frivilligt op med en hjælpende hånd i løbet af sæsonen 

• Og ikke mindst til Torben Hansen for hans kæmpe og mangeårige indsats i 

bestyrelsen, som seniorformand, i hallen, i kantinen, og hvor der ellers har været brug 

for ham. 

Og ligeledes en stor tak til Malene König, som stopper i bestyrelsen nu. 

Rigtig god sommer       

 

Fjerhilsner fra bestyrelsen 

Susan Madsen 


