Generalforsamling Skibby Badmintonklub onsdag d. 27. maj 2020
Formandens beretning
Sæsonen 2019-2020 er ved at være slut, og det er unægtelig endt med at være en lidt
anderledes en af slagsen. For som med alt andet under nedlukningen grundet Coronakrisen
har vi ikke rigtig kunnet afslutte vores sæson, som i stedet endte brat midt i marts.
Konstituering:
Martin Brænder afgik ved seneste generalforsamling som formand og trådte samtidig ud af
bestyrelsen. Det efterlod en tom formandspost, og efter to efterfølgende bestyrelsesmøder
konstituerede bestyrelsen sig, som følger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Udvalg uden
•
•
•
•

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: Torben Hansen med hjælp fra Martin Brænder
Menigt medlem: Michael Grünfeld-Bierre
for bestyrelsen:
Flag: Martin Brænder
Cykeludvalg: Martin Brænder
Turneringsudvalg: Henrik Kyvsgaard, Søren Højlyng, Malene König.
Postmodtager: Henrik Kyvsgaard

Bestyrelsen har i sæsonens løb arbejdet med følgende hovedopgaver:
Involvering:
Involvering af flere medlemmer i frivilligt arbejde forsøgt. Her er stadig god plads til
forbedring.
Cykelløb:
Udskudt og afholdt i august med rimelig succes
Kina-tur:
Vi er af Bycirklen blevet inviteret på en badmintontur for 4 af vores unge spillere samt 1 leder.
Fire af vores ungdomsspillere, som samtidig også er trænere i ungdomsafdelingen, blev
inviteret med på turen, som skulle foregå i efterårsferien i år.
Desværre er turen pt. udsat til 2021, og måske kan den slet ikke gennemføres, da Bycirklens
samarbejde med venskabsbyen Wuxi ophører til nytår. Vi vælger dog at være positive og tro
på, at de unge mennesker kan komme afsted til en kæmpe oplevelse.
MobilePay:
Det er nu muligt at betale med MobilePay i kantinen.
Webmaster/Facebook-ansvarlig søges:
En ting der halter lidt er vores kommunikation. Vi søger stadig en webmaster/Facebookansvarlig, da det er vores opfattelse, at en stærkere kommunikation også kan tiltrække flere
medlemmer og øge engagementet hos de eksisterende.
E-sport:
Der er blevet brugt en del tid på at få kørt E-sport i stilling i samarbejde med SIK. Et projekt,
hvor tanken er at kombinere e-sport med fysisk træning og socialt samvær, som vi kender det
fra både badmintonklubben og fodboldklubben.
Pt. er projektet sat i bero, da vi, mod forventning, ikke har fået bevilliget penge til ombygning
af et omklædningsrum til formålet. Vi håber at samle nye kræfter til at kæmpe videre, når vi
igen frit kan mødes.

Sidder nogen med en interesse i e-sport, er de meget velkomne til at melde sig under fanerne
og være med til at starte et spændende projekt op.
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:
I ungdomsafdelingen forsøger vi at holde traditionerne i hævd. Vi har nogle tilbagevendende
begivenheder, som også i denne sæson er løbet af staben:
•
•
•
•

Grillarrangement for alle spillere og trænere tæt på opstart
LBS
Juleafslutning
Minilejr med stor tilslutning

Der blev oprettet træninger for Miniton, U9, U11, U13, U15 og U17. Vi fordelte træningen på
mandage og onsdage som de forrige år.
Vi har ikke kunnet tilbyde specialtræning i denne sæson da samarbejdet med Jægerspris og
Frederikssund ikke har kunnet blive etableret. Vi håber på at kunne noget i den nye sæson!
Vi har haft 2 hold meldt til holdturnering: U11 og U15. Vi havde den oplevelse, at det var
supersjovt at komme ud og spille, og der var stor opbakning fra forældrene til at køre og være
med. Tak til Marie for at være med til at organisere det. Der blev både drikke og kage hygge til
ude og hjemmekampe. Resultatet blev mest det at deltage.
LBS blev i år rykket væk fra efterårsferien, men det til trods havde vi alligevel en flok spillere
afsted til nogle hyggelige, badmintonfyldte dage.
Vi havde vores hyggelige juleafslutning med forældreturnering og efterfølgende hygge i
kantinen. Tak for juletræ til Jesper og til pigerne, der pyntede det.
Sæsonens højdepunkt skulle være vores minilejr i januar, og den blev med stor tilslutning. Der
blev arrangeret en masse god og spændende træning, og på det mere hyggelige plan var det
med fælles overnatning i hallen. Den gode stemning blev afbrudt af ”natløb”, som kom lidt bag
på nogle, men alle klarede det i fin stil. Det må vi prøve igen!!! Tak til forældre med hjælp til
madlavning og nattevagter.
Heldigvis nåede vi at få afholdt lejren, inden vi blev lukket ned sammen med resten af landet.
Vi når desværre ikke at mødes til mere badminton i denne sæson. Vi havde ellers planlagt at
sæsonen skulle fortsætte til og med juni, for at tilgodese de spillere, der gerne vil være klar til
den nye sæson i august.
Vi satser dog på at holde en lille sæsonafslutning lørdag d. 20. juni 2020.
Fra USU skal lyde en kæmpe tak til alle vores dygtige trænere og hjælpetrænere. Tak Marie,
Louise T. Rasmus, Louise M., Jonas, Mille. Uden jeres store arrangement ville vi ikke kunne
fylde hallen flere gange om ugen med en masse glade unge mennesker.
MSU:
Vi har ca. 40 motionister i klubben i denne sæson, noget lig med sidste sæson. Der har været
tilmeldt 2 motionisthold i Badminton Danmark/DGI Nordsjælland.
•
•

1. holdet i Mesterrækken blev nummer 4 ud af 11 hold og mangler at spille den sidste
kamp.
2. holdet i Serie 2 blev nummer 5 ud af 7 hold og havde hele 4 uafgjort holdkampe (33) i sæsonen.

Afdelingen sluttede som resten af klubben sæsonen brat i marts måned, da Corona kom til
Danmark, men håber vi kan starte op igen i august til en ny sæson.

SSU:
Det er nu sjette sæson, hvor Skibby og Kirke Hyllinge har haft et samarbejde på
seniorplan. Alle hold er fælles, og træningen er ligeledes fælles.
Samarbejdet er yderligere udbygget, idet alle seniorspillere nu er medlemmer og
dermed betalere i begge klubber. Dette sikrer dels en bedre økonomi og dels, at
man kan lægge træning og holdkampe i både Kirke Hyllinge og i Skibby.
Træningen har været ledet af Morten Olsen, som havde træningen fortrinsvis om
mandagen, mens den øvrige træning blev ledet af et trænerteam bestående af
Kristian Karlsen, Simon Skov og Tobias Røndbjerg.
Efter jul skulle Morten til USA, og resten af sæsonen stod så trænerteamet for.
Der har også været en del træning torsdag aften i Skibby, hvor der har været lagt vægt på
individuel træning samt spil.
I sæsonen spillede 1. holdet i serie 1 og 2. holdet i serie 2., fordi vi i sidste sæson
rykkede ned med både 1.- og 2. holdet.
1. holdet klarede sig suverænt godt i grundspillet, idet det blev nr. 1 med 7 sejre og 19 points.
Det sikrede en gunstig placering i slutspillet med 6 points som udgangspunkt. Desværre kom 2
hold på tværs, nemlig Skælskør og Solrød, og da holdturnering stoppede inden sidste
spillerunde på grund af coronanedlukningen, endte vi på 3. pladsen. Den sidste match havde
sandsynligvis sendt os på 2. pladsen, men der er stadig en mulighed for oprykning til
Sjællandsserien, da vi er bedste 3.
2. holdet havde mange gode kampe og megen modstand og endte på 9. pladsen, hvilket skulle
sikre, at man forbliver i serie 2.
Det er endnu ikke afgjort, hvor vi placeres i den kommende sæson, og vi ved endnu ikke,
hvornår hallerne åbnes fuldt ud. En delvis åbning betyder en masse restriktioner for udfoldelse
på banerne. Bl.a. skal hallerne rengøres tre gange dagligt. Det vil næppe finde sted.
Vi har ansat en ny træner til næste sæson, nemlig Peter Corell. Han skal sammen med
trænerteamet stå for træning og planlægning. Vi imødeser med stor spænding nyt fra
kommunerne og fra Badminton Sjælland.
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, og idrætsrådet er nu
meget involveret i implementeringen af kommunens nye idrætsvision, der ud over at bygge
en ny idrætsby i Frederikssund også tilfører vores område resourcer:
•
•

Aktivitetssløjfe mellem Marbækhallen/skolen og Skibbyhallen
Undersøge muligheden for i samarbejde med Lejre at etablere en svømmehal i
Hornsherred.

Desværre blev alle projekter sat på pause på grund af Vinge-problemerne, men skulle gerne
komme i gang igen nu.
Ud over dette har de vigtigste arbejdsområder været: Folkeoplysningsudvalget, høringssvar,
lokalefordelingen for både indendørs og udendørs faciliteter samt på det sidste broindvielsen.
Rådet har fået ny formand (Lars Møller fra SOIF).
Hjemmesiden er blevet moderniseret.
Skibby Badmintonklub har to medlemmer i idrætsrådets bestyrelse: Søren Højlyng (der også
sidder i Folkeoplysningsudvalget) og Henrik Kyvsgaard (næstformand).

Turneringsudvalget:
Vi fik tildelt 2 turneringer:
•

12. oktober: U 9 D; U 11C&D, U 13 C&D
Aflyst på grund af for få tilmeldinger

•

14. marts: U15 A&B, U 17 B & C
Aflyst på grund af corona.

Vi har 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:
•
•

10. oktober U13 A&D og U15 A&B
20. marts U 13 B, U15 A&B og U17/19 A&B.

Der er ingen konkurrerende turneringer i området på de pågældende weekender.
Jeg skal opfordre til, at alle man melder sig som frivillig til turneringerne. Der er opgaver, som
alle kan varetage.
Der skiftes nu turneringsprogram fra CUP2000 til TP (Tournament planner). Det betyder også
at efter over 20 år som planlægger af vores turneringer, har Henrik Kyvsgaard besluttet at
stoppe.
SIK af 1912:
Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig således:
•
•
•

Formand og sekretær: Henrik Kyvsgaard
Næstformand: Nicholas Kristensen
Kasserer: Johnny Berthelsen.

Det har igen været et meget stille år. Der har været afholdt 5 bestyrelses- og
formandsmøder, hvor formanden beretter om arbejdet i Frederikssund Idrætsråd, samarbejdet
med kommunen og meget andet. 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.
HK og MB er gået med i Skibby Aktive.
Hjemmesiden Skibby.dk er blevet moderniseret og gjort meget billigere.
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 Martin Brænder for hans mangeårige indsats i bestyrelsen, i hallen
og i kantinen. Og til Michael Grünfeld-Bierre, som stopper i bestyrelsen nu.

Rigtig god sommer
Fjerhilsner fra bestyrelsen
Susan Madsen

