Badmintonafdelingens årsberetning for året 2016
Af Casper Christensen,
formand
Ved udgangen af 2016 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand, Casper S. Christensen
Næstformand, David Jøker Hansen
Kasserer, Michael Blom
Sekretær, Karina Husted
Bestyrelsesmedlem, Mette Hersnap Hansen
Sæsonen 16/17 har indtil videre vist sig at byde på et par udfordringer for klubben.
Heldigvis er vi robuste og udfordringerne overkommelige.
Vores tre hold, Københavnerserien, Serie 2 og veteran, klarer sig med blandet succes.
Holdet i Københavnerserien har desværre været plaget af skader og har været en anelse
svært at stille til holdkampene. Det har resulteret i et par nederlag, og p.t. ligger vi i
nedrykningsspillet.
Skulle det uheldige ske, at vi rykker ned, vil vi uden tvivl rykke op igen, når næste sæson
er slut.
Vores hold i Serie 2 har af samme naturlige årsag, ligeledes været en anelse svært at
besætte, men holdet ligger placeret midt i tabellen og burde, alting til trods, klare sig fint
igennem.
Vores standhaftige veteraner har fået et enkelt point med i løbet af sæsonen og ligger
som nummer 6 ud af 8, hvilket ikke er så skidt endda.
Klubben oplever stadig en tilgang af spillere, hvilket vi er rigtig glade for, vi har desværre
også måtte sige farvel til et par stykker, og så er der desværre også stadig skader.
Bestyrelsen fungerer og arbejder forholdsvist harmonisk, så harmonisk som en bestyrelse
nu kan. Budgettet har desværre lidt en smule.
Vi har været nødt til at leje os ind i en hal, der er dyr i drift, men arbejder meget på igen
at kunne få en kommunal hal, hvor vi ikke skal betale.
Vi vil i bestyrelsen gerne udvise en lille smule rettidig omhu, hvorfor der til næste sæson
vil komme en mindre kontingentstigning.
Derudover har vi haft problemer med bookning af haller, da man ikke længere benytter
samme system, som man har gjort i mange år nu, men er gået over til et nyt digitalt
system, der kræver lidt tilvænning at bruge.
Det har desværre betydet, at vi har mistet de baner, vi havde i Valbyhallen, hvor flere af

vores motionister spillede. Det er en beklagelig fejl, som vi ihærdigt forsøgte at rette op
på.
Jeg har naturligvis fuld forståelse for de frustrationer, det har skabt, og vi håber ikke, det
kommer til at ske igen.
Vi startede sæsonen med en træner, men måtte desværre sige farvel til ham igen. Han er
ansat i politiet og arbejdspresset blev desværre så stort, at han ikke havde overskuddet til
også at træne os i badminton.
Vi er enige om, at vi gerne vil have en træner, også til at tage sig af arbejdet med at
sætte holdene, opdatere resultater og hvad der ellers er af arbejde i den stil.
Alt i alt går det udmærket for badmintonafdelingen. Vi har en god fast kerne af spillere, og
vores sociale sammenhold er stadig stærkt. Vi drives af glæden ved at spille badminton.
Vi håber 2017 bliver året, hvor vi igen kan tage på træningslejr og afholde vores
sædvanlige sociale arrangementer. Sæsonen er snart slut og vi glæder os til at kunne
afholde klubmesterskaber og slutte det hele godt af.

