Ølstykke Badminton Club

Formandsberetning generalforsamlingen
24. Maj 2016.
Ligesom tidligere år vil jeg bede generalforsamlingen betragte min og udvalgsformændenes beretninger som
et hele og derfor anmode om en samlet godkendelse.

Ungdoms afdelingen ligger i sæson 2015/2016 på omkring 125 medlemmer. Det er det sædvanlige med at
de nye medlemmer lige skal afprøve sporten en enkelt eller 2 sæsoner før en anden sportsgren skal afprøves.
Der er i sæsonens forløb blevet en del mesterrækkespillere og nu også en del der har kæmpet sig op i Elite
rækken. Det at der så mange mesterrække og elite spillere skaber et godt renomé for ØBC.

Senior afdelingen har førsteholdet igen spillet i sjællandsserien sæson 2015/2016 og gør det også i
sæsonen 2016/2017. Meget alvorlige skader for 3 spillere har desværre begrænset bredden en del.
Andenholdet har spillet i Serie 3, og klaret sig rigtig godt.
Veteran afdelingen har igen i denne sæson kørt stabilt med medlemstallet, hvor der er ca. 12-14 aktive.
Vores årlige internationale veteranturnering blev gennemført og forsøges nu flyttet til medio november 2017
til en ansøgt ranglisteturnering.

Motions afdelingen Har haft flere hold tilmeldt holdtuneringer og klaret sig godt
Husmoder afdelingen er i denne sæson repræsenteret af 44 medlemmer. En del af afdelingens medlemmer
er blevet passive medlemmer og en del passive er så igen blevet aktive men stadig en afdeling med masser af
Badminton og ikke mindst hygge.

Baneudlejningen har igen kørt nogenlunde i den forgangne sæson. Antal medlemmer på baneudlejning er
nogenlunde det samme som sidste sæson, måske endda lidt flere. Man vil fra kommunen prøve at få
baneudlejning, for ØBC’s vedkommende, på E.G reduceret til mandag og onsdag.

Idrættens paraplyorganisation: EIF har ved repræsentantskabsmødet, generalforsamlingen, besluttet at
nedsætte medlemskontingent fra kr. 5 til kr. 4 pr. medlem. Det lyder jo ikke af noget, men når der er tilmeldt
56 foreninger under EIF og disse foreninger sammenlagt repræsenterer mere end 14.500 medlemmer bliver
det alligevel til en del. Og så skal vi lige huske på at 2 af kommunens største foreninger har valgt at takke nej
til medlemskab. En del småklubber har også valgt at takke nej så it minus på ca. 2.500 personer. Så kan vel
være noget stolt over at mere end 17.000 personer er medlem i en klub når man tænker på indbyggerantallet i
Egedal er omkring. 43.000.
Bestyrelse i Egedal Idrætsfælldesskab pr. den 1. april 2016:
Formand:
Paw Meineche Marnæs (områdeansvarlig Stenløse og Veksø)
Vibevej 5
3660 Stenløse
Mobil nr. 4224 2443
Mail: pm@marnaes.dk

Næstformand:
Dan Haugbøl (områdesansvarlig Smørum)
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Mail: dan@haugboel
Bestyrelsesmedlem:
Eskild Rønne (Områdeansvarlig Ølstykke)
Mail: ego@email.dk
Bestyrelsesmedlem:
Carsten Jansson (Cafe- og sponsor)
Mail: cjansson@smorumnet.dk
Bestyrelsesmedlem:
Martin Iversen (Områdeansvarlig Ganløse)
Mail: ?
Bestyrelsesmedlem og forretningsfører (kasserer):
Svend Aage Sørensen (områdeansvarlig Ølstykke)
Mail: svend-aage.sorensen@electrolux.dk

Badmintonhallen Prøver vi stadig at få linoleum på trappen fra 1. til 2. sal ligesom et ønske om et nyt
speaker/højttaler system. Disse ønsker kommer sandsynligvis til at vente da kommunen har en kæmpe
udfordring i renovering af Ølstykke svømmehal. Vi snakker her 17 – 20 mil. Kr.

Kiosken kører godt, men underskud kan ikke undgås. Det er stadig et tilbud til medlemmerne som de ikke
vil være foruden. Dog kunne jeg godt tænke mig at dem der selv tager drikkevarer med kiggede forbi for at
give lidt støtte til fællesskabet

Børneattester er og bliver et must. Alle der har noget med børn at gøre under 15 år skal acceptere at der
tages oplysninger på dem. Det gælder bestyrelses medlemmer, trænere, udvalgs medlemmer samt hold
ledere. Der er ingen undtagelser.

Medlemstallet i Ølstykke Badminton Club er i dag på ca. 380 aktive og 26 passive medlemmer i klubben,
nogenlunde det samme som sidste sæson. Klubbens økonomi vil fremgå af årsregnskabet. Regnskabet vil i
denne sæson vise et lille underskud. Selve det reviderede regnskab har været tilgængeligt for medlemmerne
de sidste 10 dage i henhold til vedtægterne udskrevet og fremlagt i klublokalet samt indsat på vores
hjemmeside. Spørgsmål til regnskabet vil blive besvaret under dette punkt.

Regnskabet for 2015-2016 viser et underskud ikke mindst på grund af skift fra Yonex til RSL Det har
kostet mere end kr. 30.000 at stoppe samarbejdet med Yonex fordi ØBC ikke havde aftaget aftalte antal
dusin i perioden. Vores nye leverandør og sponsor er nu RSL med hvilke vi har fået et rigtig godt samarbejde
med. Det bedste ved denne aftale er at medlemmerne selv går ind på RSL’s hjemmeside og bestiller det de
vil købe og afregning sker med det samme. Med Yonex skulle vi selv pakke ud, sende til trykker og så
herefter opkræve medlemmet. Samtidig er boldpriser pr. dusin reduceret betragteligt. Nye sponsorer har i den
grad bidraget til at underskudet, trods øretæven fra Yones, ikke er større end det er.

Hjemmesiden mangler i stor grad information fra flere afdelinger. Lars Rieneck, der bestyrer dette arbejde,
”skriger” efter input. Vi skal jo huske på at hjemmesiden er ØBC’s ansigt udadtil.
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Husk en statisk hjemmeside = en død hjemmeside og interessen vil stille og roligt stoppe. Så venligst alle
afdelinger, vær rar at hæve informations niveauet så vi kan få mere på hjemmesiden
USU er dog de meget aktive i denne forbindelse

Bestyrelses arbejde er altid noget der tager en stor del af ens fritid. Stor for nogle og mindre for andre. Det
ville dog glæde mig om alle poster kunne blive besat så ikke jeg selv skal stå med flere kasketter på ad
gangen. Det ville i øvrigt være rart hvis man kunne overbevise folk om det ikke er farligt at deltage men at
det bare kræver lidt mødeaktivitet. Dog er mødeaktiviteten for mit vedkommende stor. Formand for ØBC nu
i 10 år og kasserer i 13. år. Det er 2 store poster og lidt i modstrid med alle måder at drive en forening på.
Kommunen er dog bevidst om at ØBC drives på denne måde.
Eif aktiviter er også store med kommunale Møder, såkaldte direktør møder samt møde med Kultur &
Erhvervsudvalgets kommunal politikere tager jo også en del tid. I ØBC kunne vi godt bruge en ny formand
samt næstformand eller måske bare nogle der kunne tænke sig at prøve at deltage

Sponsorer er altid rare at kunne forbedre regnskabet med, så tusind tak til vores nye sponsorer der alle er
indsat på hjemmesiden

Halinspektøren har skiftet navn igen. Peter Ravn har nu overtaget rollen som assisterende hal inspektør
De frivillige i afdelingerne er uvurderlige. Det er dem der sørger for at vi har en klub med masser af
aktivitet. Interessen for dette er meget stor i ungdoms afdelingen. Det ses blandt andet i forbindelse med
turneringen hos ØBC, Træningslejren, Lands mesterskaber, Landsbadminton stævnet i oktober og ikke
mindst frivillige til landsmesterskabet for hold samt ture udenlands også. Berlin turen i Påsken hvor ØBC var
så rigelig repræsenteret.
Spilletiden for ØBC’s medlemmer fordeler sig på alle ugens dage i Ølstykke Badmintonhal, mandage også
i Maglehøjhallen samt mandag-torsdage på Egedal Gymnasium, fra næste sæson nok kun mandage og
onsdage. Tiderne er fortsat fra sidste år da aftalen gælder for en 2 årig periode, dog mister vi nok tirsdage og
torsdage på E.G. fra næste sæson.

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde igennem sæsonen, tak til vores timespillere der bidrager til bl.a.
ungdomsarbejdet og til sidst tak også til idrætsanlæggets personale

tak for sæsonen 2015-2016.

Svend Aage Sørensen
Formand-kasserer ØBC

SENIOR
Mere end en godkendt sæson!
2. sæson som formand, endnu en sæson i Sjællandsserien sikret og etablering af 2. holdet
Endnu en sæson med Rasmus Mortensen ved roret som cheftræner og fine resultater på alle fronter!
Rasmus har i denne sæson været alene ved roret med supplering af diverse spillere, når han har været
forhindret i at deltage ved træningen. Han har kørt videre fra sidste sæson med effektive og sjove øvelser
som alle har kunnet tage del i og som skulle være med til at gøre os klar til nye eventyr som oprykkere i
Sjællandsserien og ikke mindst med det nyetablerede 2. hold i Serie 3.
Målet for sæsonen var at holde 1. holdet i Sjællandsserien og give de unge spillere gode oplevelser i Serie 3.
Målet for 1. holdet skulle hurtig vise sig at ændre sig da vi desværre blev ramt af skader på vigtige
positioner – dette ændrede målet til ren og skær overlevelse for 1. holdet.
Det skulle dog vise sig at holdet rykkede tættere sammen og på fornemmeste vis hev det ene gode og fine
resultat hjem efter det andet og hurtigt sikrede sig plads i oprykningsspillet til Danmarksserien, hvilket må
siges at være mere end godkendt som oprykkere og ikke mindst qua skader. Endnu en sæson var derfor
sikret i Sjællandsserien og nu var målet at prøve at se hvor tæt på Danmarksserien vi kunne! Det skulle dog
vise sig at være en svær opgave da vi endnu en gang blev ramt af skader og måtte hive nye og unge spillere
ind som dog gjorde en god figur og det virker lovende for fremtiden!
Resultaterne for 2. holdet har også været mere end godkendte og de endte i sidste ende lige uden for
oprykningen til Serie 2, hvilket klart må være målet for sæsonen 2016/2017.
Vi har endnu end gang haft tilgang af nye spillere i seniorafdelingen, så de positive takter fra sidste sæson
fortsætter og det lover godt for fremtiden!
Samtidig har vi i denne sæson fortsat indkøringen af ung-seniorerne og flere af disse har allerede fået debut
på 1. og 2. holdet – flot!
1. Holdet (kort):
I selve grundspillet ender 1. Holdet på en flot 3. plads med 14 point – Derved var endnu en sæson i
sjællandsserien sikret med en tur i oprykningsspillet og spille om oprykning til Danmarksserien (!) - det
overordnede mål for sæsonen indløst inden selve slutspillet.

I oprykningsspillet blev holdet desværre ramt af skader på et par vigtige pladser, hvilket også gjorde sig
udslagsgivende i nogle svære kampe. Alle kæmpede flot og ingen faldt helt igennem på trods af at holdet
blev sat lidt anderledes op i forhold til resten af sæsonen. 1.holdet ender på en 7. plads i oprykningsspillet
hvilket må siges at være godkendt, hvis man tager i mente at det var første sæson i Sjællandsserien.

De fine resultater skal der bygges videre på til næste sæson, så slutresultatet kan blive endnu bedre!
2. Holdet (kort):
Som noget nyt havde vi i sæsonen 2015/2016 udvidet med et 2.hold, så vi på denne måde kunne give alle
spillere og ikke mindst de unge spillere mulighed for at komme ud og få noget senior-fjer i benene. På
forhånd vidste vi at det ville blive en svær opgave og den vigtigste opgave for de unge spillere var/er dog
også at komme ud og have det sjovt ,få nogle gode oplevelser og ikke mindst blive klar til at spille seniorfjer.
Det startede da også med et par nederlag, men så var det som om der skete et eller andet i hovederne på
de unge og ikke mindst de lidt mere garvede som tog en tørn på holdet. Fra December vandt holdet 3
kampe i træk og meldte sig pludseligt ind i kampen om oprykning til Serie 2 (!). Det skulle dog desværre vise

sig at blive en umulig opgave da Ålholm ikke var interesserede i at rykke deres kamp mod Slangerup og
derfor sikrede sig de sidste 3 point og tog den sidste oprykningsplads.

Vi kan dog være stolte af vores unge spillere som har gjort en fantastisk figur på 2. såvel som 1. holdet og
det lover derfor rigtig godt for de kommende sæsoner, hvis vi kan fortsætte denne udvikling hos unge såvel
som ”gamle” spillere.
Seniorudvalget har i sæsonen 2015/2016 endnu en gang bestået af, Merete Schröder, Anita Piper
Mårtensson og Martin Olsen.
Til sidst vil vi gerne takke alle de faste og ikke mindst fantastiske støtter, som har været en del af en
fantastisk opbakning når vi har spillet kampe, hjemme og ude – I har været med til at skabe en helt
fantastisk stemning og ramme når holdene har spillet og vi håber da også at, i fortsat har lyst til at skabe en
fantastisk atmosfære i sæsonen 2016/2017 hvor vi endnu en gang håber på at skabe nogle fantastiske
resultater.
Held og lykke med sæsonen 2016/2017!

De bedste sommerhilsner
Martin Olsen
SSU FOrmand

Beretning for ungdomsafdelingen 2015/2016
Så er sæsonen ved at være overstået efter en fantastisk, og god sæson i ungdomsafdelingen.
På trods af skolereformen for alvor er slået igennem, har vi i afdelingen formået at opretholde vores
medlemsantal, og har for nuværende stadig 19 spillere stående på venteliste, som gerne vil have en plads i
den nye sæson. Vi er både stolte og ydmyg over vores medlemstilgang, da mange andre klubber, faktisk
mister der es medlemmer. Vi i USU udvalget er af den opfattelse at årsagen til vores fortsatte
medlemstilgang skyldes at vores egne nuværende spillere er gode ambassadører. Vi har det sjovt til
træning, til vore klubarrangementer og et godt sammenhold på tværs.
Ungdomsudvalget har i indeværende sæson bestået af Christine Pallesen, Dorte Christensen, Flemming
Jørgensen, Anders Husum, og Per Ghodt. Efter mange års deltagelse, træder Christine og jeg selv ud af
udvalget med udgangen af denne sæson. Vi er der for på udkig efter nye kræfter til udvalget. Tak til
Christine for hendes mangeårige indsats.
I slutningen af sidste sæson – juni 2015, havde vi seks heldige U15 spillere, som deltog i en international
holdturnering i Tjekkiet. Her opnåede de en placering som nr. 7 ud af 12 hold. Der var deltagere fra flere
europæiske lande, samt Indien. Alle spillerne havde en super oplevelse, både på det sociale og venskabelige
plan.
Traditionen tro startede vi denne sæson op med at afvikle vores egen opstartslejr, for alle aldersgrupper og
alle niveauer. Som altid var det en rigtig god weekend, med mange gode træningstimer både i hallen og
ude. Vi har tradition for at have besøg af en ”ukendt gæst/infstruktør”. I år havde vi således fået besøg at
en instruktør fra Egedal Karate. Det var en spænde oplevelse, og en hård omgang træning. Vi havde til
lejren også investeret i 4 sæt speedminton, som vi købte for fores gavekort hos RSL, som vi vandt med det
forrige års LBS. – Lejren er fortsat en stor succes og skal helt sikker afvikles igen i den nye sæson.
I august afviklede vi også vores årlige U13/U15 AB turnering. I lighed med de tidligere år forløb turneringen
godt. Vi afviklede 168 kampe, og der deltog i alt 90 spillere, heraf 8 fra ØBC. Det er lidt færre af vores egen
spillere end tidligere år, hvilket som udgangspunkt skyldes at vore egen spillere i denne sæson, har været
stærkt repræsenteret i de stærkere rækker. RSL sponserede samtlige præmier til stævnet. Turneringen gav
et overskud på ca. 20.000 kr. inkl. overskud i kiosksalg. – V har selvfølge genansøgt om turneringen til den
kommende sæson.
I sæsonen har vi haft tilmeldt 9 ungdomshold til holdturneringen. Alle holdene klarede sig rigtig fint. Det
skal her fremhæves at vore U15A hold vandt deres pulje, Blev vinder af Danmarks Bedste Ungdomshold og
endeligt fik sølv ved Sjællandsmesterskaberne. – Vores U15B hold Vandt Guld ved
Sjællandsmesterskaberne for hold.
Mange af vores spillere har også deltaget i et utal af individuelle turneringer, og mange af spillerne har i alle
aldersgupper og rækker vundet mange flotte placeringer. Bliver nødt til at fremhæve at vi i år nåede op på
at hele 6 spillere har spillet sig op i Eliterækken. Natasja Palmelund, Signe Ghodt, Emilie Faarborg, Maja
Husum , Mathias Faarborg og Sofie Bosholdt. Det er bare super stærkt, og er lovende for ØBC’s fremtid.

I december afviklede vi vores årlige juleturnering. Der var i alt ca. 70 deltagere med i turneringen, som både
på masser af sjov boldspil i form af holdturnering, socialt samvær, kage og hygge.
Egedal Kommune har tradition for at uddele hædersgaver at sportsudøvere, og har leveret flotte sportslige
resultater. Ungdomsafdelingen var igen i år flot repræsenteret med hele 20 spillere. 20 ungsdomspillere fra
ØBC er lagt flere end vores naboklubber i kommunen kunne mønstre til samme begivenhed. Det er en rigtig
fin og sjov aften, hvor spillere af borgmesteren får overrakt en lille gave, som tillykke med deres flotte
resultater og flotte indsats.
Vi har gennem flere år har et ønske om at deltage i en international turnering med vores spillere. I april i
Påsken tog vi således til stævne i Berlin med 18 ungdomsspillere. Vi tog afsted med bus, boede på et
vandrehjem, og spillede turnering over tre dage fra kl 8 morgen til 21.30 aften. Det var en helt fantastisk
oplevelse at spille turnering i Tyskland og er en stor læring. Vi var tre ledere med på turen, og vi havde
rigeligt at se til, når vi skulle støtte vores spillere på henholdsvis 17 baner i den ene hal og 9 i den anden. –
En ting er helt sikkert. Der er ikke nogen steder i DK, hvor der er dårlige haller, streger og lys….;-) Ved
turneringen opnåede vi også flotte placeringer og fik flere guld, sølv og bronzemedaljer med hjem. – Turen
skal med sikkerhed gentages igen til næste år.
I næste uge afvikler vi vores årlige klubmesterskab, og holder finalestævne om søndagen. Der er rigtig flot
deltagelse, ved 65 spillere fordelt over U9- U17/19. Vi skal afvikle 75 kampe. Og der er lagt op til mange
kampe. Under mesterskaberne kårer vi også året Figther. Sidste år det Malene Sørensen er fik
vandrepokalen. Dette års vinder bliver offentliggjort, under mesterskaberne.
Nu vil jeg slutte at med at sige tak for en super sæson. Tak for nogle fantastiske timer og oplevelser med
mange spillere, og tak for et godt samarbejde i USU-udvalget. Dette har været min sidste sæson som
udvalgsformad, og vil derfor også sige tak for godt samarbejde i bestyrelsen. Jeg ønsker alle held og lykke
fremover, og håber at det går klubben godt fremover.
10.05.2016 Lise Bjørn Larsen
I

Beretning VTU
Afdelingen består fortsat af 17 spillere. Der er kommet et par nye spillere til men også tilsvarende
afgange. Vi er oftest 10-12 spillere til træning.
Veteranafdelingen er fortsat glad for at stille hold i fællesskab med Motionistafdelingen i DGI-NSJ
regi. I denne sæson har holdet spillet Motionist 4-Herre serie 1. hold. Resultatet blev desværre en
sidsteplads i rækken. Derudover deltager nogle Veteran-spillere på andre af motionistafdelingens
hold.
Ølstykkes Veteranturnering d. 23. januar 2016 blev vel afviklet med deltagelse 82 spillere fra 31
klubber. Tillykke til Ølstykkes stærke kvinder (Anita Piper Mårtensson og Merete Bech Schrøder)
som vandt damedouble M+40. Veteranturneringsudvalget under Badminton Danmark ønsker at
fremme 4 årlige veteranturneringer med ranglistepoint og gav ekstraordinært ranglistepoint i vor
turnering. Vi styrker nu veteranturneringen ved at flytte afviklingstidspunkt til november og tilbyde
både double og singlerækker således at turneringen giver ranglistepoint. ØBC afholder derfor næste
turnering i november 2016!
P.u.v.
Leif Matzen
16/5/2015

Beretning fra MSU
Året er gået meget godt,vi havde tilmeldt 5 hold
Til DGIs holdtunering og de var som følger.
3 stk 4 herre hold der klarede sig nogenlunde
2 stk 2+4 der også klarede sig nogenlunde.
Det der er det gode og sjove er at komme ud og møde andre
klubber og nyde det sociale samvær og også at se hvordan de
griber tingende an i deres klub.
Jeg vil endnu engang sige at de forhold som MSU spiller under er
under al kritik Maglehøj hallen er stadig beskidt og bade
forholdene er meget ringe, når det så er sagt hygger vi os med at
spille vi er PT 33 medlemmer og der er kommet tilsagn om flere.
Vi nyder heldigvis stadig glæde af Poul Sørensen som spilfordeler
Og Ib Høst Pedersen som vandbære.
Vi regner med at fortsætte hold sammensætningen som sidst,
Måske med en ændring af 2+4 holdet.
Tak for denne sæson.
Hilsen Steen Pagh.

Husmorformandens beretning 2015/16
Sæsonen er forløbet rigtig godt vi har haft hallen fra kl. 9.00 til 11.00
Vi har i denne sæson valgt ikke at spille kampe mod Stenløse og
Frederikssund som vi tidligere har gjort, da det næsten altid var umuligt
at finde spillere, så i stedet har vi lagt 2 hyggeturneringer ind og med
stor succes. Vi har også spillet vores sædvanlige intern-jule-og
handicapturnering, som alle har haft stor tilslutning.
Årets nissepige blev Judith Pedersen og vores julearrangement stod
Lone Larsen og Merete Schrøder Jannie Rosenbæk og Anette Beyer for.
Vores udflugt i år gik til Andelsbyen Nyvang og vi havde en fornøjelig dag
vi var 29 der deltog.
Vores udvalg i denne sæson har bestået af Inge Astinger som passer
vores økonomi, Anni Olsen som sørger for at vi er 4 stk. på alle baner
Judtih Pedersen som igen har stået for gavekøb/præmier, Anette
Druekær som altid er aktiv med indkøb osv. Judith har valgt at stoppe
efter denne sæson, vi siger tak for hjælpen.
Vi har måttet sige farvel til et par spillere Benthe Nielsen og Lis Gedby
pga. skader, men vi håber at se dem den 1.tirsdag i måneden hvor der er
kaffe på 1.salen

Vinnie Jørgensen

