Beretning for 2020 for

Badminton

Ved udgangen af 2020 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Formand:

Casper S. Christensne

Næstformand:

David Jøker Hansen

Kasserer:

Filip Lindevall

Sekretær:

Karina Husted

Bestyrelsesmedlem:

Mette H. Hansen

Bestyrelsesmedlem:

Nikolaj Kjærsgaard

Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 071020, (online) og der var fremmødt 6
medlemmer.
Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen:

Formand:

Casper S. Christensne

Næstformand:

David Jøker Hansen

Kasserer:

Filip Lindevall

Sekretær:

Karina Husted

Bestyrelsesmedlem:

Mette H. Hansen

Bestyrelsesmedlem:

Nikolaj Kjærsgaard

Beretning:
Det har været et mærkeligt år. Det er ikke blevet til det helt store badmintonmæssigt
for tiderne er ikke til at samles i en hal og svede sammen, snarere tværtimod.
Det startede med at covid udløste at sidste sæson, der stod til at skulle afsluttes med
oprykningsspil, blev aflyst og der blev foretaget en administrativ afgørelse af
sæsonen. Det faldt ikke ud til vores fordel. Hvorfor og på hvilken baggrund
beslutningerne blev truffet er ligegyldige i forhold til det videre forløb. Der skulle i
krisetider træffes en beslutning og det blev der. Vi måtte derfor blive en ekstra
sæson i den nuværende række i stedet for at have muligheden for at kvalificere os til
en række højere.
Vi kom i gang med turneringen igen da sommeren sluttede og tingene så lyse ud.
Dog var det med restriktioner på, hvor mange vi måtte være til træning. Vi løste det
ved at oprette træning på facebook og her kunne man tilmelde sig, når der var ti
tilmeldte, kunne der desværre ikke være flere til træning. Det blev til sparsomme
trænninger og der var desværre ikke den store plads til at indlemme nye medlemmer
i klubben, selvom vi stadig fik og får nye henvendelser igennem vores hjemmeside.
Det har desværre ligget stille efter de nye restriktioner. Der er ikke nogen træning og
der er ikke noget samlinger eller det der ligner. Badminton er ikke umiddelbart en
sport man kan spille selv eller virtuelt.
Vi har i bestyrelsen besluttet at forsøge at hjælpe dem, der i disse tider er lidt
trængte. Der er medlemmer derude, der har mistet deres eksistensgrundlag. Der
mister job og indtægt. Vi har derfor besluttet at det skal være muligt at sætte sit
medlemskab i bero, mens vi har disse tilstande. Det er desværre ikke det store vi kan
tilbyde vores medlemmer for det kontingent de betaler, og hvis man i forvejen ikke
har en indkomst, er det mindste vi kan gøre at forsøge at hjælpe en smule til.
Det tager naturligvis hårdt på os alle. Jeg har i stort set samtlige artikler jeg har
skrevet forsøgt at gøre klart, hvor social en klub vi er. Vi kan godt lide hinanden og

nyder hinandens selskab. Derfor er det, som så mange andre klubber sikkert,
vanskelligt for os ikke at kunne mødes, drikke en øl efter en hård træning, eller holde
nogen af de sammenkomster, vi plejer at bryste os af.
Det er trist at årsberetningen skal være præget af covid, det er faktisk det absolut
sidste jeg har lyst til at fortælle om. Det havde været langt bedre at kunne fortælle
om sportslige resultater og festlige sammenkomster, men så havde det været en
ekstremt kort fortælling.
I tider som disse skal vi holde hovedet højt. Vi skal være fortrøstningsfulde og se
frem til forhåbentlig bedre tider, hvor vi igen kan mødes så mange vi lyster i hallen
og træne som vi har lyst til at træne. Hvor vi kan mødes til de arrangementer vi har
lyst til at mødes til i det omfang vi har lyst til. Det er hårdt. Det er hårdt for os alle,
men vi skal ikke lade os ryge alt for langt ned. Vi må gentænke de måder vi mødes
på. Vi må gentænke, hvordan vi omgås, men frem for alt må vi sørge for at holde
håbet i live om at, hverdagen som den vi havde før en influenza bragte verden i
knæ, er lige om hjørnet for os igen.

Casper Christensen
Formand.

