Beretning 2016/17
BadmintonMedlemmer:
28 om mandagen
10 motionister, som spiller double
2 motionister, som spiller single
21 børn & unge (dette er 9 flere end sidste sæson) & 2 på venteliste) som træner om onsdagen –
(de trænes af Jesper Espenhein, Henrik Nielsen & Line W. Nielsen)
Børn & unge:
Jeg vil i forbindelse med børn/Ungdom fremhæve og rose Jesper Espenhein, Henrik Nielsen & Line W. Nielsen,
som hver onsdag træner vores (måske) kommende turneringsspillere.
Men men men – Jesper ønsker ikke at fortsætte. Det er utroligt ærgeligt da det i år er væltet ind med medlemmer i
b/u-afdelingen. Vi kan håbe at jesper vil fortsætte ellers er jeg nervøs for at afdelingen lukker.
BadmintonBolde:
Da vi igen i år er blevet flere turneringsspillere end sidste sæson, er der sket det positive
(måske ikke for kassereren ), at vi har måtte bestille 2 ½ kasse badmintonbolde. (25 rør flere end sidste sæson).
HoldTurnering:
Vi har i denne sæson haft 6 hold med i holdturneringen i DGI Storstrømmen. (5 sidste sæson)
Disse hold har leveret gode resultater – med en slutplacering i top 3 for de fleste og 1 enkelt vinder.
Foreløbig stilling er: (da turneringen stadig er i gang)
LNI 1
17+ A
4H
Nr. 7/7
LNI 2
17+ B
4H
Nr. 3/8
LNI 3
17+ C
4H
Nr. 2/8
LNI 4
50+ A
4H
Nr. 2/4
LNI 5
50+ B
4H
Nr. 2/5
LNI 6
17+ A
2d+2h
Nr. 1/5

kampe 5/6
kampe 7/7
kampe 7/7
Kampe 5/6
kampe 8/8
kampe 6/8

Ny spilletid til holdturneringen:
Vores Holdturnering er i denne sæson (som prøve & økonomisk besparelsesøvelse) blevet afviklet om onsdagen kl.
20.15 – dette er absolut ikke en succes.
Enten skal der findes en spilletid fra kl. 19.00 om hverdagen (kan godt være onsdag) - ellers skal vi have lørdagen
tilbage i tidsrummet kl. 13.00 til kl. 17.00
Holdledere:
I denne sæson har vi manglet holdleder på et hold – ingen ønskede ”jobbet”, så jeg tog mig af holdet.
I den kommende sæson, vil der kun blive tilmeldt hold – hvis der også er en holdleder til det.
Nye spilletrøjer & bukser
Vi har i denne sæson fået nyt spilletøj – som matcher vores træningsdragt.
Dette er sket via Jesper Espenhein & Kim Jacobsen, som har skaffet sponsorer og bestilt tøjet.
Turneringsspillerne har efterfølgende for et beskedent beløb købt 2 trøjer & 1 par shorts
En stor tak til Jesper Espenhein & Kim Jacobsen
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Stævner – internt/ eksternt:
Turneringsspillerne har afholdt et julestævne med papir og balloner over nettet.
En succes, som jeg håber fortsætter.
Julefinalen:
Nr. 1 - Kenneth Poulsen & Emil Ditlevsen
Nr. 2 - Michael Petersen & Henrik Nielsen
Vores ungdom/børneafdeling, som spiller om onsdagen, har også afviklet et julestævne med papir og balloner over
nettet. Her var alle vindere.
Jeg har i denne sæson forsøgt at informere om div. stævner, som er blevet tilbudt mig via DGI.
Synes ikke jeg har modtaget så mange i år – men dem jeg har modtaget er sendt videre.
Jeg kan ikke berette om hele vores klubmesterskab, da hele stævnet ikke er afviklet endnu.
Her må jeg henvise til vores hjemmeside efter 1. april.
Dog er Herresinglemesteren for 2016/17 fundet:
Nr. 1 – Jesper Elmelund
Nr. 2 – Henrik Nielsen
Nr. 3 – Morten Lund Jensen
De resterende rækker afvikles 1. april og efterfølgende afholdes der den traditionelle afslutningsfest.
I den forbindelse vil jeg takke Gitte Meisner Jacobsen for hendes store hjælp ( og herlige jordbærkage) i forbindelse
med afslutningsfesten 2015/16 og for hjælpen til de kommende afslutningsfest 2016/17.
Den nye sæson:
Ved opstart til sæsonen 2017/18 vil jeg skrive til 2016/17medlemmerne og fortælle:
At hvis de ikke kan tilmelde sig via vores hjemmeside, så betaler de til mig og jeg vil derefter oprette dem i
Conventus.
Begrundelse: I denne sæson er der enkelte medlemmer, som er blevet ”stødt” over at jeg har rykket dem, da jeg ikke
har kunnet se dem i Conventus. Ligeledes har kassereren måtte gennemgå alle indbetalinger for at finde evt. beløb.
Dette har kostet et enkelt medlem, som nu spiller i anden klub.
Afslutning:
Til næste generalforsamling (2018) er jeg på valg – der modtager jeg ikke genvalg.
Dvs. at badmintonafdelingen skal have ny ”formand”.
Jeg vil takke alle medlemmer, nye som gamle, for sæsonen som er gået.
Også en stor tak til alle, som har hjulpet mig i sæsonen – ingen nævnt ingen glemt.

Mvh
Tom V. Nielsen
Formand/ badminton
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