Bestyrelsens beretning for 2016117 på generalforsamlingen 25.4.2017

.

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen den 26.4.2016 afholdt 5 bestyrelsesmøder
samt konstituerende møde efter generalforsamlingen. Hans Hansen og Lone Birch var
på
t

valg.

Hans Hansen blev genvalgt enstemmigt. Lone Birch ønskede ikke genvalg.
blev Jannick Schultznyvalgt enstemmigt. Begge valg var for 2 år.

I stedet

Som suppleanter valgtes Lone Sloth Møller som 1. suppleant ogJørgen Christensen
som 2. suppleant.
Jens Rasmussen blev valgt som revisor. Vibeke Lyberth Jensen blev valgt som

revisorsuppleant.
På det konstituerende møde efter generalforsamlingen blev Stig Nielsen valgt som

formand, Hans Hansen valgt som kasserer, Sussi Erengaard valgt som aftl. formand
for ungdommen 0 til 17 år, Arne Rasmussen blev valgt som afd. formand for
seniorerne * veteranerne * motionisterne og Jannick Schultz blev valgt som
Webmaster. Tak til alle for at modtage valg til de forskellige poster.

I forbindelse med opstarten af sæson 2016117 blev der den 26.7 .2016 annonceret i By
&Landmed invitation til sæsonen. Derudover har vores Webmaster Jannick været
meget aktiv med at sØrge for, at få sat alle relevante meddelelser på klubbens
hjemmeside. I den forbindelse vil bestyrelsen gøre opmærksom på, at alle
medlemmer holder sig løbende ajour med informationer på hjemmesiden og også
gerne kontrollerer om ens egne oplysninger i medlemsdatabasen er korrekte. Vores
webmasterhar, som ekstra service, ved forskellige lejligheder sendt direkte mails til
alle medlemmer samt benyttet den lokale Facebook side. Derudover bliver der sat
opslag på opslagstavlen i hallen, hvor bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at
holde sig orienteret. Sæsonen kører normalt fra 1,.9. til 31.3. Men hvis der er
interesse, kan man spille maj måned med.

For sæson 2016117 har Arne Rasmussen og Søren Christensen været frivillige trænere
for ungdommen. Endvidere har Kathrine Jacobsen været frivillig trjælpetræner i
perioden. Ungdommen er blevet trænet tirsdag fra kl. 17. til19. Tak for en god
indsats til dem. Der har været afholdt julearrangement for ungdommen med forældre.
Der delto g 44 børn og voksne i arrangementet.
den forgangne sæson har klubben haft haltider om tirsdagen fra kl. 17 til 19 samt kl.
20.15 til kl. 22.15 - torsdag fra kl. 20 tilkl.22 _lørdagfra kl. 08 til kl. 11. På Ågerup

I

Skole har der været tider alle dage undtagen torsdag.

NYT! I den kommende sæson har klubben efter en del forhandlinger fået de samme
tider i hallen + 1 time mere om torsdagen. Så torsdag har klubben nu fra kl. 19.00 til
22.00 imod tidligere fra først kl. 20.00. Gymnastiksalen i Ågerup samme tider med
tillæg af torsdagen. Resul tatet af haltider kom efter ret vanskelige forhandlinger i
haludvalget, hvor bestyrelsens forhandler Arne Rasmussen måtte en del igennem.
Bestyrelsens intentioner med haltiderne var, at sikre mere haltid til ungdommen!
Dette ønske skal ses i sammenhæng med bestyrelsens forberedende arbejde påat
styrke tilbuddet om badminton til ungdommen. Så derfor var bestyrelsens ønske, at få
tirsdag i en sammenhængende periode fra kl. 17.00 tIL22.00. Dette lykkedes desværre
ikke, selv om det drejede sig om børr. og unge. Den 13. marts aftroldt Arne
Rasmussen og Stig Nielsen møde med DGI Mathias og gymnastiklærer fra Vipperød
Skole Pernille Hiezel om fremtidigt samarbejde. Resultatet af dette møde blev, at der
igangsættes et badmintonsamarbejde med Vipperød Skole i begyndelsen af sæson
2017ll8 med mulighed for fortsættelse i sæson 2018119.

I forbindelse med håndteringen af nøgler m.v. til gymnastiksalen i Ågerup,

har Niels

Terp igen stået for dette arbejde, hvilket bestyrelsen har været rigtig glad for. Tak
Niels for indsatsen.

til

OBS! Miniton er iløbetaf sæsonen flyttet fralørdagkl. 10 til kl. 11 til tirsdag kI. 17.
Da der var enkelte, som ikke kunne får det til at passe, blev disse tilbudt at spille
badminton selv i klubbens time fra kl. 10 til 11 om lørdagen. Dette har fungeret godt,
og der er ind i mellem kommet "nye" for at prØve badminton spillets glæder.
Bestyrelsen håber, at det kan give anledning til nye medlemmer i klubben.

NYT! Vær opmærksom på, at alle medlemmer kan spille frit i klubbens evt. ledige
timer. Disse evt. ledige timer kan ikke reserveres. Man må møde op og spille, hvis
der ikke er andre på banen. Der kunne jo i teorien være etpar andre med samme ide!
Første lørdag i september blev der arrangeret et lørdagsarrangement med Jannick som
tovholder. Arrangementet endte med at blive en god succes efter en ret kraftig
arbejdsindsats.
Bestyrelsen har iløbet af den forgangne sæson drøftet offentlighedskriteriet i
forbindelse med offentliggørelse af fotos tageti forbindelse med klubbens aktiviteter.
Bestyrelsens holdning er, at de fotos som tages i det offentlige rum kan lægges på
klubbens hjemmeside. Hvis der er nogen af de afbillede, som føler sig trådt for nær i
en given situation, slettes de pågældendes fotos omgående

Den 3. ll.2016 indtrådte Lone Sloth Møller som 1. suppleant for Sussi Erengaard,
idet Sussi ikke længere var aktiv medlem i klubben. Vi har haft været glade for Lones
deltagelse i bestyrelsens arbejde i den forholdsvis korte tid, der har været tale om.
Tak til Lone og også tak til Sussi for den noget længere indsats i bestyrelsen og med
/
børn ogunge.
Det årlige julebadminton den27.l2.blev aftroldt med god deltagelse og godt humør.
Der var præmier til parrene på de 3 første pladser samt 2 sidste pladser.

I sæson 2016117 har der været tilmeldt:
50+

-

4+2

60+

-

2+2

Motion

-

4+2

2 x 4 herrer

I sæson 2016117 er 4 herrer blev nr. 2 - 4x2 herrer er også blevet nr.2. Begge hold
havde dermed adgang til landsmesterskaberne. 4x2herrer har tilmeldt sig og skal
spille i maj 2017. Held og lykke.
Søndag den23.4.2017 spillede 60+ om Sjællandsmesterskabet i Havdrup. Rigtig flot
indsats som resulterede i GULD til Vipperød.

Klubben har i øjeblikket i alt 135 medlemmer, hvilket er fornuftigt, men vi håber på
yderligere fremgang i den kommende sæson.

Til sidst vil jeg takke alle for

et godt og engageret samarbejde

i

sæson 2016117.Det

er mit håb at den gode og positive udvikling i Vipperød Badminton Klub kan

fortsætte i den kommende sæson. Alle er velkomne
til hver en tid.

P,B.V.
Stig Nielsdfr

-'

til

at komme med ideer og input

