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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 slutningen af sæson 2016/2017 på 125 medlemmer.
Der er i sæsonens forløb blevet endnu flere mesterrækkespillere og elitespillere. De mange mesterrække og
elite spillere skaber et godt renomé for ØBC med fleres ønske om at spille i klubben.

Senior afdelingen har førsteholdet spillet sig i Danmarks serien sæson 2016/2017 og 2.holdet har
spillet sig op i Serie 1. Fantastisk godt gået.
Veteran afdelingen har igen i denne sæson kørt stabilt med medlemstallet, hvor der er ca. 12-14 aktive.
Vores årlige internationale veteranturnering blev gennemført i november 2016 med succes. Den er nu
permanent flyttet til november som ranglisteturnering.

Motions afdelingen Har haft flere hold tilmeldt holdtuneringer og klaret sig godt
Husmoder afdelingen er i denne sæson repræsenteret af 43 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 fornuftigt. Det i sæson 2016-2017. Antal medlemmer på baneudlejning er
steget noget. Baneudlejning er for ØBC’s vedkommende nu kun mandag og onsdag på Egedal Gymnasium.
Generelt for badmintonsporten er der sket en en stigning på 1,7% af medlemmer i den forgangne sæson eller
1980 flere medlemmer der nu er indmeldt i badmintonklubber. Badmintonsporten har været under press i
årtier, Den første medlems fremgang siden 2012.
Egedal Kommune har i år lavet en aftale med virksomheden Wannasport. Det går i alt sin enkelthed ud på at
man via en APP kan booke en bane når ØBC ikke optager banerne. Det være sig fredage fra kl. 19:00 eller i
weekenden. Derfor er det fremadrettet bydende nødvendigt at der er fuldstændig styr på holdkampe. ØBC
kan dog bestille hallen men senest 14 dage før og så har vi 1. prioritet. Udefra kommende kan så leje bane
for kr. 100,- pr. time. ØBC har ingen ingen arbejde, indtægter eller udgifter forbundet med dette. Vi kan jo så
håbe på at der vil være en synergi effekt forbundet med det.
I 2017-2018 sæsonen skal ØBC selv feje baner i weekender ved holdkampe. Det er der ikke personale til
mere. Sidste holdkamps ansvarlige holdledere bliver så også ansvarlige for fejning af baner.
2016-2017 er også årene hvor Egedal kommune har skilt sig af med mere end 60 medarbejdere på grund af
underskud på omkring 60 Mill. Kroner. Kultur er desværre heller ikke gået fri.

Idrættens paraplyorganisation: EIF, Egedal Idræts Fællseskab, har ved repræsentantskabsmødet,
generalforsamlingen, besluttet at fastholde medlemskontingentet på kr. 4,- pr. medlem. Status er nu omkring
60 foreninger der er medlemmer af EIF og disse foreninger nu sammenlagt repræsenterer omkring 14.500
medlemmer.
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Bestyrelse i Egedal Idrætsfælldesskab pr. den 1. april 2017:
Formand:
Paw Meineche Marnæs (områdeansvarlig Stenløse og Veksø)
Mail: pm@marnaes.dk
Næstformand:
Dan Haugbøl (områdesansvarlig Smørum)
Mail: dan@haugboel
Bestyrelsesmedlem:
Eskild Rønne (Områdeansvarlig Ølstykke)
Mail: ego@email.dk
Bestyrelsesmedlem:
Carsten Jansson (Ansvarlig for cafe- og sponsorer)
Mail: cjansson@smorumnet.dk
Bestyrelsesmedlem:
Trine Stengade (Områdeansvarlig Ganløse)
Mail: Trine trinestengade@gmail.com
Bestyrelsesmedlem og forretningsfører (kasserer):
Svend Aage Sørensen (områdeansvarlig Ølstykke)
Mail: svend-aage.sorensen@electrolux.com

Badmintonhallen Prøver vi stadig at få linoleum på trappen fra 1. til 2. sal ligesom et ønske om et nyt
speaker/højttaler system. Vi har i EIF prøvet at lægge budget overfor kommunen så ØBC bl.a. får renoveret
halgulv samt lavet nye magasin kasser.
Kommunen vil nu udskifte belysningen i hele badmintonhallen med LED-belysning. Denne udskiftning vil
ske i 4. kvartal 2017 og det er nødvendigt at hallen er lukket i ca. 14 dage. Jeg har bedt om at man holder sig
væk fra uge 45, Veteranturnering, og desuden prøver at undgå at det går ud over vores holdkampe.
Sommerbadminton har vi ansøgt både tirsdage og torsdage i juni måned hvor dem der har
baner tirsdage har de samme baner torsdage også. Det står dog klart at juli måned vil der være helt lukket.
Jeg mangler desværre stadig svar fra kommunen.

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. Ingen børneattester = ingen medlemstilskud fra kommunen.

Medlemstallet I Ølstykke Badminton Club er i dag på 390 aktive og 29 passive medlemmer, lidt flere end
sidste sæson. En positiv ting vi måske kan gøre bedre i den nye sæson
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Regnskabet for 2016-2017 sæsonen viser et lille overskud ikke mindst takket være vore sponsorer. Dette til
trods for at ØBC har indkøbt yderligere en hjertestarter til at tage med i Maglehøjhallen når MSU spiller der.
Hvorfor er den indkøbt ? Såmænd fordi vi i september havde endnu et hjertestop i badmintonhallen og
heldigvis med lykkelig udgang igen skal vi vel sige. I samme forbindelse kan nævnes at kommunen, ved
hjælp af EIF, har lovet at de fremover overtager servicen for alle hjertestartere i Egedal. Tillige kan nævnes
at det har været nødvendigt at købe en ny unit til at styre fugtskabet.
Boldsponsor Vi har i år forlænget vores kontrakt med RSL. Der var tale om enten en 2 eller 4 årig aftale. Vi
har været meget tilfredse med RSL de sidste 2 år og har derfor forhandlet en 4-årig kontrakt på plads.

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.
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 jeg selv og andre ikke 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 11 år og kasserer i 14. 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. Dette er så et lille 25 års jubilæum
sammenlagt.
Eif aktiviteter er også store med kommunale Møder, såkaldte direktør/leder møder samt møde med Kultur &
Erhvervsudvalgets kommunal politikere tager jo også en del tid. I ØBC kunne vi godt bruge en ny formand,
næstformand samt formand for sponsorer.

Sponsorer Tusind tak til vores sponsorer der næsten alle er indsat på hjemmesiden. Deloitte, DH-Muld,
Bosholdt, Segafredo, RSL samt CR Construction. CR Construction lejer baner mandage.
Halinspektøren Peter Ravn har vi haft et rigtig godt samarbejde med i sæsonen.
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 og må jeg sige det, skovlede præmier hjem.
Spilletiden for ØBC’s medlemmer fordeler sig på alle ugens dage i Ølstykke Badmintonhal, mandage også
i Maglehøjhallen samt mandag-onsdage på Egedal Gymnasium. Tiderne er fortsat fra sidste år og aftalerne
gælder nu frem til 2019. Aftalerne omkring holdkampe forhandles dog hvert år.

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 2016-2017

Svend Aage Sørensen
Formand-kasserer ØBC

SENIOR
VERDENSKLASSE OG DOBBELT OPRYKNING!
3. sæson som formand, oprykning til Danmarksserien og Serie 1
Denne sæson stod på et gensyn med træner konstellationen Rasmus Mortensen/Kenneth Stormly og
verdensklasse resultater på alle fronter.
Rasmus og Kenneth har igennem sæsonen implementeret en masse nye og ekstremt effektive øvelser, som
har vist sig at have udviklet såvel gamle og i særdeleshed de nye ’ung-seniorspillere’ på en sådan måde, at
vi har formået at klare oprykning med både 1.holdet og 2.holdet.
Denne sæson skulle også være sæsonen hvor vi udvidede seniortræningen med en ekstra time – dette
bekræfter mig blot i den flotte udvikling seniorafdelingen har og stadig gennemgår.
Målet for sæsonen var for 1.holdet at rykke op i Danmarksserien og for 2.holdet at placere sig i toppen af
Serie 2. Vi vidste på forhånd at vi havde spillerne til at klare oprykning med begge hold, men som det var
med de foregående sæsoner blev flere spillere desværre ramt af småskader eller var forhindret i at deltage
i alle holdkampe.
Det skulle hurtigt vise sig at 1.holdet fejede alt modstand af banen i grundspillet og indtog en flot 1.plads og
i oprykningsspillet blev det til en vanvittig flot 2.plads og en oprykning til Danmarksserien!
Samtidig fejede 2.holdet alt tvivl af banen og formåede også at sikre sig oprykning, på trods af afbud og lån
af et par spillere fra motionsafdelingen. De endte på en flot 2.plads i Serie 2 og sikrede dermed oprykning til
Serie 1.
Denne sæson har samtidig givet mulighed for en masse af de unge stjerne for at få en masse seniorkampe i
benene og de har imponeret på fornemmeste vis! Vi glæder os til at følge deres udvikling i de kommende
sæsoner, da der er masser af potentiale her.
1. Holdet (kort):
I selve grundspillet ender 1.holdet på en flot 1.plads med 7/7 sejre og 19 ud af 21 mulige point – Derved var
endnu en sæson i Sjællandsserien sikret med en tur i oprykningsspillet og spille om oprykning til
Danmarksserien!

I oprykningsspillet fortsatte holdet de gode takter og vandt 3/4 kampe – eneste nederlag blev til de senere
vindere af puljen. Dermed sikrede 1.holdet sig en fornem 2.plads og oprykningen til Danmarksserien er en
realitet! Oprykningen blev endda sikret allerede inden sidste spillerunde – dermed var sidste holdkamp
uden betydning, men denne blev selvfølgelig vundet alligevel!

De fine resultater skal der bygges videre på til næste sæson, hvor der venter spændende modstand i
Danmarksserien!
2. Holdet (kort):
Dette var 2. sæson med to hold i Ølstykke – Denne skulle vise sig at blive en fantastisk en af slagsen. Dette
hold blev udgjort af såvel etablerede seniorspillere, men her fik en masse af de unge også muligheden for
at vise sig frem og alle, etablerede såvel som unge gjorde det fantastisk.
Det startede ikke så godt for 2.holdet, der desværre led et nederlag i sæsonens første kamp – dette skulle
dog vise hurtigt at ændre sig!
Efter den uheldige start vandt de 6 kampe i træk og lå pludseligt godt til i kampen op oprykning. Drømmen
led dog et knæk med et uheldigt nederlag og pludseligt skulle resten af kampene vindes for at sikre

oprykning. Dette pres var dog intet problem for hverken de etablerede eller unge håb, der gjorde rent bord
i resten af kampene og sikrede sig oprykning til Serie 1 – Super flot!

Vi kan være utroligt stolte af alle vores spillere som har gjort en fantastisk figur på både 1. og 2. holdet samt
dem som har deltaget i træningerne gennem sæsonen.
Seniorudvalget har i sæsonen 2016/2017 bestået af Merete Schröder og Martin Olsen.
Til sidst vil vi gerne takke alle de faste og nye støtter, som har været en del af en fantastisk opbakning når
der er blevet spillet kampe, hjemme og ude – Det har nok været sæsonen med hidtil størst fremmøde til
kampene og det har været fantastisk! Vi håber at I fortsat har lyst til at skabe en fantastisk atmosfære i
sæsonen 2017/2018 hvor nye udfordringer venter for holdene.
Held og lykke med sæsonen 2017/2018!
De bedste sommerhilsner
Martin Olsen
SSU Formand

Beretning for ungdomsafdelingen 2016-2017
Så er sæsonen ved at være overstået efter endnu en fantastisk og aktivitetsfyldt sæson i
ungdomsafdelingen. Vi har på nuværende tidspunkt 120 medlemmer i ungdomsafdelingen. Vi har i år haft
en målsætning i USU på at nedbringe vores mangeårige venteliste. Ved et stort arbejde med at optimere
træningsholdene løbende igennem hele sæsonen er dette lykkedes os. Vi har fået plads til alle spillere. De
fleste af vores spillere tilbydes 2-3 træninger om ugen. Desuden tilbydes vores dygtigste ungseniorer (i
alderen fra 15-19 år) at deltage i seniortræningen på forskellig vis. Vi får dog fortsat hver uge nye
henvendelser fra børn, der ønsker at prøve at spille badminton. Vi i USU er af den opfattelse, at årsagen til
vores fortsatte medlemstilgang skyldes, at vores egne nuværende spillere er gode ambassadører for
klubben. Vi har det sjovt til træning og til vores klubarrangementer, og spillerne har et fantastisk
sammenhold på tværs af alder og niveau. Desuden klarer vi os rigtig godt på turneringsfronten, hvilket der
bliver lagt mærke til rundt omkring i landets haller.
Ungdomsudvalget har i indeværende sæson bestået af Flemming Jørgensen, Anders Husum, Per Ghodt,
Sofie Faarborg, Jesper Dawall og Stig Haugaard. Efter mange års deltagelse, træder Flemming og Anders ud
af udvalget med udgangen af denne sæson. Desuden har mange af de resterende udvalgsmedlemmer egne
børn, der er ved at nå en alder, hvor de snart rykkes op i seniorregi. Vi er så heldige, at vi på nuværende
tidspunkt har fundet to nye medlemmer, der træder ind i USU fra næste sæson, nemlig Martin Froberg
Balle og Michael Sundekilde Møller, men vi er fortsat på udkig efter nye kræfter til udvalget i løbet af næste
sæson. Tak til Anders og Flemming for deres mangeårige og uundværlige indsats i ungdomsafdelingen.
Traditionen tro startede vi denne sæson op med at afvikle vores egen opstartslejr, for spillere i alle
aldersgrupper og på alle niveauer. Som altid var det en rigtig god weekend, med mange gode
træningstimer både i hallen og udenfor. I år havde vi et gennemgående tema på lejren – OL. Dette var med
til at ryste spillerne endnu mere sammen på tværs af alder og niveau. Desuden gav det en fantastisk
stemning i hallen, der bar præg af holdånd og stolte banner-bærere. 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 94 spillere, heraf 8 fra ØBC. Igen i år havde vi ikke så mange
af vores egen spillere, hvilket som udgangspunkt skyldes, at mange af vore egen spillere, specielt i U15
rækken, er rangeret højere end a-rækken. RSL sponserede samtlige præmier til stævnet. Turneringen gav et
overskud på ca. 17.800 kr. Vi har genansøgt om turneringen i den kommende sæson og har fået den
godkendt til afholdelse den 19.-20. august 2017.
I denne sæson har vi, ligesom sidste år, haft tilmeldt 9 ungdomshold til holdturneringen. Alle holdene har
klaret sig rigtig fint og har spillet en masse gode kampe, nogle vundne og andre tabte. Vores U17/19 C hold
sluttede på en flot 2. plads. Som noget nyt i år har vi haft vores yngste spillere ude og deltage i to
begynderholdturneringsdage for U9 spillere. Dette har været en rigtig god oplevelse for de drenge, der
deltog.
Mange af vores spillere har desuden deltaget i et utal af individuelle turneringer, og mange af spillerne i alle
aldersgrupper og rækker har opnået flotte placeringer. Igen i år har vi nogle spillere, der på flotteste vis har
spillet sig op i Eliterækken. Dette gælder Natasja Palmelund, Signe Ghodt, Emilie Faarborg og Sofie
Bosholdt. Tillykke til alle spillerne med de flotte placeringer og resultater!
I december afviklede vi vores årlige juleturnering. Der var i alt ca. 60 deltagere med i turneringen, som både
bød på massere af sjov badminton, socialt samvær, æbleskiver og hygge. Vi baserer vores juleturnering på

hjælp fra spillernes forældre. Igen i år var der mange forældre, der stillede op på dagen og aggerede
hjælpenisser. Tak til jer alle!
Egedal Kommune har tradition for at uddele hædersgaver til sportsudøvere, der har opnået flotte sportslige
resultater. Ungdomsafdelingen var igen i år flot repræsenteret med hele 16 spillere. Med 16 spillere lå vi
igen i år blandt én af de klubber, der deltog med flest spillere. Det er en rigtig fin og sjov aften, hvor
spillerne får overrakt en lille gave af borgmesteren, som en anderkendelse for deres flotte resultater og
flotte indsats.
Igen i år har vi været afsted på klubtur til Yonex Junior Cup i Berlin. En stor international turnering, der
ligger i Påsken. Skærtorsdag tog vi således til Berlin med 16 ungdomsspillere i alderen 14-19 år. 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 igen i år en helt fantastisk oplevelse at spille turnering i Tyskland, og der er ingen tvivl om, at der er
stor læring for spillerne i at deltage i et stævne, hvor forholdene er helt anderledes end dem, vi er vandt til
her i Danmark. Vi var 4 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, samt sørge for frugt og mad til de sultne
badmintonspillere . Ved turneringen opnåede vi mange flotte placeringer og fik 7 guld, 6 sølv og 3
bronzemedaljer med hjem. – En lignende tur skal med sikkerhed gentages igen til næste år.
I ugen op til påske afviklede vi vores årlige klubmesterskab, med finalestævne om lørdagen i samarbejde
med seniorafdelingen. Der var rigtig flot deltagelse, med 55 ungdomsspillere fordelt over U9- U17/19. Vi
afviklede 108 kampe, og der blev spillet rigtig mange gode kampe. Under mesterskaberne kårer vi hvert år
Årets Fighter. Denne sæsons valg af Årets fighter var ikke let at afgøre, da vi havde mange gode kandidater.
Valget faldt dog helt velfortjent på Frederik Petersen, der fik uddelt vandrepokalen på finaledagen om
lørdagen.
Nu vil jeg slutte at med at sige tak for en super sæson. Tak for nogle fantastiske timer og oplevelser med
alle spillerne, og tak for et godt samarbejde i USU-udvalget. Det har været min første sæson som
udvalgsformad, og jeg ville ikke have klaret det uden resten af USU-medlemmernes store indsats. Jeg
glæder mig til endnu en sæson i badmintonens tegn!
18.04.2017 Dorte Christensen

Veteranudvalgets beretning
Der er pt. registeret 20 spillere i afdelingen. Der er kommet et par nye spillere til i sæsonen men
ikke alle er lige aktive. Træningen er forløbet med fremmøde af 4-12 spillere.
Ændring af træningstider fra tirsdag 2100-2230 til onsdag 2100-2230 for at styrke SSU har været
modtaget uden indsigelser fra de aktive spillere.
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 2. Resultatet blev en 6. plads i rækken.
Derudover deltager nogle veteranspillere på andre af motionistafdelingens hold.
Ølstykkes Veteranturnering holdt flyttedag og blev afviklet i november 2016 med tilføjelse af HS
og DS således at alle rækker fremover afvikles: HS, DS, HD, DD og MD. Herved er Ølstykkes
turnering blevet til den fjerde danske turnering som giver point på veteranranglisten. Turneringen
blev afviklet d. 12-13. november 2016 med deltagelse af 76 spillere fra 31 klubber. Det forløb godt
med positiv tilbagemelding fra deltagerne. Vi ser frem til at se endnu flere deltagere i år d. 10-12.
november.
P.u.v.
Leif Matzen
25/4/2017

07-04-2017
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.
Vi er PT 36 medlemmer og der er kommet tilsagn om flere.
Vi har i løbet af sæsonen desværre haft en del skader, men vi er
jo også gamle.
Vi nyder heldigvis stadig glæde af Poul Sørensen som spilfordeler
Og Ib Høst Pedersen som vandbærer.
Vi regner med at fortsætte hold sammensætningen som sidst.
Dette er min sidste beretning, efter 14 år er det på tide at en
anden overtager og det er heldigvis Peter Gungaard Nielsen.
Tak for et godt samarbejde til bestyrelsen og god vind fremover
hilsen Steen Pagh.

Husmorformandens beretning 2016-17
Sæsonen er forløbet rigtig godt vi har haft hallen fra kl. 9.00 til 11.00
Vi har i også 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 Inge Astinger og vores julearrangement stod Heidi
og Gitte Larson, Karen Ljunberg og Ingrid Grünewaldt for.
Vores udflugt i år går til ??????? det er en hemmelighed

Vi har været 39 piger og Hermann på Ganløse kro for at fejre vores 40 år
jubilæum kæmpe succes.
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 ,
Anette Druekær som altid er aktiv med indkøb osv. Vi har Kirsten Møller
som står for at lave mad til os når vi holder noget. Hele udvalget tager en
sæson mere.

Vi har måttet sige farvel til et par spillere Jytte Eriksen og Lizzie Søby
ønsker også at stoppe pga. skader, men vi håber at se dem den 1.tirsdag
i måneden hvor der er kaffe på 1.salen

Vinnie Jørgensen

