
Generalforsamling Skibby Badmintonklub onsdag d. 18. maj 2022 

Formandens beretning 

 

Sæsonen 2021-2022 går på hæld, og det har været en sæson, hvor vi efter et efterår i 

coronaens tegn med restriktioner på træningen og aflyste arrangementer efter nytår har 

kunnet vende tilbage til normal træning og afvikling af holdkampe. Hvor har det været en 

befrielse. 

Konstituering: 

Torben Hansen og Malene König trådte ud af bestyrelsen ved seneste generalforsamling, og 

Tobias Røndbjerg og Simon Andersen blev valgt ind i stedet. Bestyrelsen har i den forgangne 

sæson været konstitueret som følger: 

• Formand: Susan Madsen 

• Næstformand: Tobias Røndbjerg 

• Kasserer: Ebbe Nielsen 

• Sekretær: Tina Heede 

• Sponsorformand: Carsten Schrøder 

• Formand USU: Tina Heede 

• Formand SSU: Simon Andersen 

• Formand MSU: Finn Diwas 

• Kantine: Steen Madsen 

 

Udvalg uden for bestyrelsen: 

• Flag: Martin Brænder 

• Cykeludvalg: Martin Brænder, Cathrine Gjelstrup 

• Turneringsudvalg: Finn Diwas. 

• Postmodtager: Susan Madsen 

 

Bestyrelsen har i denne sæson haft fokus på: 

Nyt samarbejde mellem klubberne i Skibby: 

Bestyrelsen er indgået i en dialog med nogle af de øvrige foreninger i byen, primært SIK, om 

en egentlig sammenlægning af vores foreninger. Vi har gennem adskillige år haft en fælles 

hovedbestyrelse, hvor vi har stået fælles sammen om bl.a. dialogen med kommunen omkring 

vores faciliteter, og hvor vi har holdt hinanden orienteret om, hvad der et foregået i de enkelte 

klubber. 

Det er dette samarbejde, vi ønsker at gå all in på. Der er så mange fordele vi kan opnå ved at 

have én fælles bestyrelse, én fælles kantine og ét fælles mål: Nemlig at være byens 

samlingspunkt for alle aldre. Vi har en ambition om, at alle skal gå til sport i Skibby, det være 

sig badminton, fodbold, håndbold, paddle, løb, klatring, powerwalk, eller hvad man ellers kan 

finde på. 

Vi har et dejligt idrætsanlæg med plads til masser af nye tiltag, som de nye paddlebaner, der 

snart skulle være klar, og der er søgt om at få lavet en pannabane (fodboldspil), udefitness, 

legeplads mv. 

Med en fælles bestyrelse, fælles sponsorarbejde, fælles medlemstal kommer vi til at benytte 

vores fantastiske frivillige langt bedre, og vi får en stærk stemme over for kommunen i 

prioriteringen af vores anlæg. 

Rent praktisk har repræsentanter fra badmintonklubben, fodboldklubben, håndboldklubben og 

dartklubben mødtes flere gange med en konsulent fra DGI for at lave en strategi og 

handleplan for en sammenlægning af de foreløbig fire klubber, og planen er, at flere skal 

inviteres med. 

Ideen er, at vi som badmintonklub forbliver os selv, men fremadrettet som badmintonafdeling 

i den nye klub. Samtidig får vi en fælles bestyrelse, som ikke nødvendigvis er aktive 

sportsudøvere, men til gengæld er rigtig gode til at administrere en forening. Det skulle vi 



gerne alle sammen få glæde af, så vi hver især kan bruge kræfterne på det, som vi er bedst 

til. 

Men den største gevinst vil være, at foreningslivet og det sociale fællesskab vil få et kæmpe 

løft med aktivitet på idrætsanlægget alle årets dage og aktiviteter på tværs af alder og 

sportsgrene. 

Bestyrelsen ser frem til at arbejde videre med projektet, og målet er, at den nye fælles 

forening er en realitet til nytår. 

Kort fra afdelingerne: 

USU: 

Vi har i sæsonen har færre unge spillere, end de senere år, idet en del desværre ikke er 

kommet tilbage efter coronanedlukningerne. 

Vi fik til gengæld flere meget unge medlemmer, efter at vi satte vores plakater op i 

institutioner og skoler. Samtidig kan vi også se at den personlige kontakt fra klubben til 

forældre og børn samt Facebook har gjort at vi nu efter jul, og endnu en nedlukning har 

kunnet byde flere nye spillere velkommen. 

Vores trænerteam har bestået af Mille Hansen, Freja Mortensen, Louise Madsen, Jonas Bay-

Henriksen, Pernille Andersen og Henrik Søndergaard, og det har været et rigtig godt team. 

Desværre stopper Frejas efter denne sæson, 

Vi havde lavet et tiltag hvor vi med hjælp fra DGI fik nogle trænere til at komme ud på 

Fjordlandsskolen i Skibby for at gøre badminton synligt i 4, 5 og 6 klasse. Det gav desværre 

ikke det ventede resultat. 

Vores minilejr måtte i år udsættes til april, hvor vi holdt deen som afslutning på sæsonen med 

kæmpe succes. Vi havde 19 tilmeldte børn, som have et forrygende døgn i Skibbyhallen med 

en masse god, spændende og lærerig badminton, natløb og dejlig mad. Glade børn og voksne. 

Og ikke mindst den store hjælp fra forældrene i køkkenet og til kagebagning. 

Tak til alle der har været med ind over i denne sæson. Det har været meget udfordrende med 

op- og nedlukninger. Det har ikke gjort noget godt for vores medlemstal, men dem der går til 

badminton er en stabil og glad flok. Tak for jer!! 

MSU: 

Har stillet med 2 hold. Hold 1 i Mesterrækken endte som nr. 3, mens serie 2 holdet blev nr. 7. 

SSU: 

Sæsonen er vel overstået, og 1. holdet rykkede op i Danmarksserien. 2. holdet missede 

oprykningen til serie 1, men måske det alligevel bliver til en oprykning, efter flere hold har 

trukket sig. 

Vi forventer en lille tilgang af især damespillere til næste sæson.  

Afrunding: 

Selv om sæsonen endnu en gang blev noget mærket af coronarestriktioner, har vi nydt at se 

hallen fuld af glade badmintonspillere sæsonen igennem. 

Vi glæder os til at starte op igen til august til en forhåbentlig helt normal sæson, 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 

Rigtig god sommer      

 

Fjerhilsner fra bestyrelsen 

Susan Madsen 


