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Referat:
Ad 1) Børge blev valgt og konstaterede at indkaldelsen pr. mail den 23.02 er rettidig.
Ad 2) 14 fremmødte, 13 stemmer optalt
Ad 3)
FORMANDSBERETNING GENERALFORSAMLING 13. MARTS 2014:
Slangerup Badmintonklub er særdeles sund og klar til fremtiden. Fundamentet er bygget til noget stort og det
består af:
En Sund økonomi
Antal medlemmer har været pænt stigende, vi har i denne sæson været fyldt op på næsten alle baner.
På nogle hold er der faktisk overfyldt så vi enkelte gange har været for mange i hallen.
Der har været styr på udgifterne og de er holdt på et godt lav niveau.
Sponsorer er vigtige for økonomien og her har vi stadig udfordring. Krisen kradser stadig men vi har en
løsning så vi stadig kan se os selv i øjenene.
Stærk bestyrelse
Den nuværende bestyrelse har en god sammensætning med en fin blanding hvad angår alder og køn. Der vil
nu ske en enkelt udskiftning og det ser vi som en styrke at sammensætningen er dynamisk og vil sikre at vi
ikke går i stå.
Møder og arbejde i bestyrelsen er præget af effektivitet og fokus. De seneste år har der været afholdt 6-7
møder pr. sæson.

Trænere og frivillige kræfter
Trænerteamet er styrket i år. Torben er stadig omdrejningspunktet med Stor støtte fra Thomas O og Robert.
Desværre stopper Robert & Thomas efter denne sæson. Anne og Henrik leder allerede nu efter afløsere så vi
stadig kan holde et højt niveau på ungdomssiden. Flere unge spillere er også hjælpetræner.
Der hvor vi har styrket klubben er, at ungdomsafdelingen har været god til at rekruttere frivillige kræfter –
specielt ungdommen og aktiviteter her er afhængige af, at forælder vil give en hånd med.
Basis for udvikling af klubben
Ungdomsafdelingen kører for fuld kraft og vil i kommende sæson udvide endnu mere.
SFO samarbejde vil fortsætte. Det har vist sig at være en stor succes og mange nye ungdomsspillere er
kommet til.
Motions afdelingen har fået gang i ældre Badminton om formiddagen så der nu er næsten fuldt hold .
En Motionist turnering i Slangerup kunne også være en mulighed, det er der et ønske om fra flere spillere.
Så skal der selvfølgelig også lyde en stor tak til vores sponsorer Slangerup Brugsforening, OK ,Li Ning, MB
Classic , JS Anlæg, Dækcentralen, Dalgård serigrafi , Estate Eldrup & Nilson & JKE Design København. De
gør det muligt for os at søsætte mange aktiviteter uden at være nervøse for klubbens økonomi.
Til sidst en tak til alle trænere, holdledere og alle der har givet en hånd med i årets løb. Dette kan ikke
vurderes højt nok. Selvfølgelig også en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, som jeg er sikker på vil
fortsætte fremover.

Beretning fra ungdomsafdelingen:
Det primære mål for ungdomsafdelingen i Slangerup Badmintonklub er, at den er så stor og bred som mulig,
og at alle har mulighed for at udvikle sit badmintonspil - uanset hvilket niveau man er på.
I sæson 13-14 har vi oprettet flere typer af hold. Almindelige badmintonhold, Turneringshold og
Forælder/barn hold, og det betyder, at der netop skal gives undervisning på mange niveauer - både for
bredden og for talentet.
Til at varetage undervisningen på de mange niveauer har vi haft 3 trænere og 5 hjælpetrænere. Alle har været
engagerede og gjort et stort stykke arbejde i løbet af sæsonen, og det har haft betydning for mange af
spillernes udvikling. Stor tak til alle trænere og hjælpetrænere.
I sæson 13-14 har ungdomsafdelingen lige knap 100 medlemmer. Det er en lille smule mindre end sidste år.
Til gengæld er det glædeligt, at ud af de 100 medlemmer er der ca. 2/3, der har spillet badminton i 2 eller
flere år.
Det er også glædeligt at se, at rigtig mange af vore spillere har lyst til at gøre noget ekstra ved deres
badminton, og at det både gælder for nye og erfarne spillere.
Mange nye spillere har haft lyst til at deltage i holdturnering, individuelle turneringer og
breddearrangementer, og det betyder, at der er sket en stor udvikling i deres spil.
Ungdomsafdelingen har i sæsonen haft 44 spillere som har spillet individuelle og/eller holdturnering.
42 af disse spillere har sikret sig point til de officielle ranglister.
13 af disse spillere har fået point nok til at der er rykket en eller flere klarificeringer frem på ranglisterne.

11 spillere har kvalificeret sig og deltaget i DGI’s Landsmesterskaber i rækkerne U11-U19
Og Slangerup har vundet følgende medaljer.
3 guld, 4 sølv & 4 bronze.
Ungdomsafdelingen har i denne sæson haft hele 7 hold med i holdturneringen.
Holdturneringen er netop overstået og det blev til følgende flotte resultater.
En 1. plads
To 2. pladser
To 3. pladser
En 4. plads
En 5. plads
3 af vores hold har derfor kvalificeret sig til LM for hold som afholdes senere på sæsonen.
Med hensyn til Breddearrangementer, så har vi efterhånden afholdt dem i flere år. Det gør vi i samarbejde
med Skibby, Frederikssund og Kirke Hyllinge. Arrangementerne er for de nyeste og mindste spillere (U9 +
U11). Deltagerne får en fornemmelse af, hvad det vil sige at spille turnering, og de lærer lidt badmintonregler. Det skal være en dag, der gerne skal give dem lyst til at spille endnu mere badminton, og det er
faktisk også det vi ser.
Blandt vore erfarne spillere har der også været stor lyst til at deltage i individuelle turneringer, og det er
blevet til mange sejre og oprykninger.
Det betyder, at vi har en stor gruppe af rigtig gode spillere. I år har vi haft mulighed for at tilbyde flere af
disse spillere ekstra træning, således at de hele tiden bliver udfordret.
Ungdomsudvalget er i sæson 13-14 blevet udvidet med Michael Stehr. Velkommen til Michael. Dejligt, at du
vil være en del af ungdomsarbejdet.
En af de første ting, som Michael har taget fat på, er rekruttering af nye medlemmer. Søndag den 23. marts
2014 har han inviteret elever fra 2. og 3. klasserne i kommunen og i omegnskommunerne til at spille
badminton i Slangerup. Interesserede spillere bliver efterfølgende inviteret til at deltage i vores Sommerbadminton. Vi håber, at det vil give nye medlemmer i sæson 14-15.
I år har vi sat gang i en ny type arrangementer. ”Vis, hvad du kan”, hvor alle har kunnet komme og spille
enten mod hinanden eller mod sine forældre. Det har været en succes.
I den første weekend af februar afholdt vi for første gang den åbne U9B, U11BC, U13BC, U15BC, U17BC
turnering, som vi afholder i samarbejde med DGI Nordsjælland.
Det blev en rigtig god badmintondag med masser af flot spil, selvom vi gerne ville have haft flere
tilmeldinger.
I sæson 13-14 har der været stor opbakning fra mange forældre, der gerne vil give en hjælpende hånd - både i
det daglige, ved arrangementer, som holdledere osv. Stor tak til jer alle. Det betyder meget for klubben, at vi
får den opbakning.
Det sidste arrangement i denne sæson er Klubmesterskaberne den 26. april, hvor vi håber, at der vil deltage
rigtig mange ungdomsspillere, så det også i år bliver en succes.
Med udgangen af april er den almindelige sæson slut, men fra starten af maj opretter vi ligesom tidligere år
Sommerbadminton. Det finder sted mandage og onsdage fra kl. 16 - 18 til og med udgangen af juni.

Vi er på nuværende tidspunkt i fuld gang med at planlægge sæson 14-15.
Vi vil arbejde videre på at rekruttere nye medlemmer. Vi vil blandt andet fortsætte med det samarbejde, som
vi i flere år har haft med Byvangskolens SFO. De kommer og spiller badminton hos os hver mandag fra kl.
15 - 16.
Vi vil også arbejde på at udbygge forældresamarbejdet, have et højt informationsniveau, give trænere og
hjælpetrænere mulighed for at videreuddanne sig, ligesom vi til stadighed vil have fokus både på bredden og
talentet.
Til den nye sæson skal der ansættes 1 - 2 nye trænere, idet både Robert Frost Andersen og Thomas Ousted
ikke kan være træner hos os i den nye sæson. Ungdomsudvalget arbejder i øjeblikket med dette.
Beretning fra mosionistafdeling:
Motionsafdelingen består pt. af 175 medlemmer og er klubbens økonomiske rygrad.
I sæsonen har vi haft 7 hold:
Jan Sørensens 8 mands hold i elite-rækken vandt suverænt og spiller derfor landsmesterskaber til april.
Peter Helms 8 mands hold i serie 2 endte sidst. Peter stopper som kaptajn efter mere end 25 års super indsats.
Brian Hedegaards hold i eliterækken endte som nr. 7 uf af 10 hold
Kim Isbyes 4 mands hold i serie 1 vandt rækken og rykker op i eliterækken.
Bo Lynges serie 1 hold blev nr. 5
Lars Jungs hold i serie 2 hold blev nr. 7 og bliver i rækken.
Det andet 4. mands hold i serie 2 rykker ned i serie 3.
De årlige landsdelsmesterskaber i Værløse havde rekord-deltagelse fra Slangerup. Tenna og Lise-Lotte
vandt dame-double d-rækken og rykker op i c-rækken til nye udfordringer.
Der er købt nyt bold-skab for at forbedre opbevaringen af bolde for at sikre den bedst mulige kvalitet.
På nær 6 ledige baner er der alt udsolgt af bane-leje.
Damerne har haft 2 trænings-samlinger med stor succes, det skal vi gøre mere af.
Tak til Peter Helm for stort arbejde med tryk på tøj og sponsorater. Derudover en stor tak til Jan Sørensen for
super styring af de fællesspils-hold.

Alt i alt en god sæson med mange aktiviteter.

Ad 4) Regnskabet fremlagt og godkendt
Ad 5) Bestyrelsen fremsatte forslag om at Veteran/Senior samt Motionisthold stiger med 200 kr. årligt
(boldtillæg) - dette godkendes.
For ungdommen blev følgende kontingent stigninger godkendt:

Kontingent 14-15
13-14
Almindelige badmintonhold
FoBa
1 time om ugen
2 timer om ugen
Turneringshold
Turnering 1 (3 timer om ugen)
Turnering 2 (3 timer om ugen)
Talent 13-14 (4 timer om ugen)
Talent 14-15(5-6 timer om ugen)
Træning på seniorholdet
Ungdom til og med U19 (4 timer)

14-15
600
600
725

700
700
900

850
850
975

1100
1100
1300

975

Ad 6) Ingen indkomne forslag
Ad 7) Anja G. Thomsen valgt
Ad 8) Taget til efterretning
Ad 9) Claus blev genvalgt
Ad 10) Anne, Henrik og Peter blev genvalgt
Ad 11) Lars blev genvalgt
Ad 12) Ingen bemærkninger. Børge takkede for god ro og orden.

1200

