GENERALFORSAMLING 05. APRIL 2018 – HØRSHOLM BADMINTON KLUB

FORMANDENS BERETNING, GENERALFORSAMLING 5. APRIL 2018
Sæsonen 2017/2018 er ved at nå sin ende, og som formand for Hørsholm Badminton Klub kan jeg se tilbage
på den indeværende sæson med stor tilfredshed. Hvor min beretning i sidste sæson berørte emner såsom et
økonomisk fundament med plads til forbedring, en medlemsbase i tilbagegang og to store koordinerede
indbrud, der kostede blod, sved og tåre at få godtgjort og udbedret, så er situationen en anden i dag.
Økonomien i klubben har altid været et stort samtaleemne. Som selvejende klub og med de privilegier det
bringer, så vil klubbens økonomi forblive et centralt fokuspunkt, for at vi kan tilbyde vores medlemmer et
tilfredsstillende produkt, et tilflugtssted – en ramme hvor livsvarige oplevelser og venskaber dannes. Særligt
derfor, er det med stolthed, at jeg kan berette, at vi for første gang i utallige år står med et budget, hvor der
er lagt et større beløb til side til vedligeholdelse af hallen. Dette lyder måske som en selvfølge, men med
faldende kommunal støtte, skolereformer der ligger bånd på elever længere end før og et generelt stigende
omkostningsniveau, har vi i bestyrelsen kæmpet hårdt for at få enderne til at hænge sammen de sidste
mange år. Selvom der altid vil være plads til forbedring, så tillader jeg mig at stille mig tilfreds med de solide
indgreb bestyrelsen har foretaget sig for endnu engang at gøre klubben til en sund og velsmurt forening.
Dette ses utvetydigt i regnskabet for 2017 og budgettet for 2018.
En økonomi i fremgang må dog ikke blive en sovepude. En forening og klub som vores lever og er bygget på
frivillighed og lysten til at gøre en forskel. Derfor var det også med store forventninger at klubben
inviterede til en fælles arbejdsdag for alle medlemmerne i februar måned. Sammen skulle der males,
vaskes, udsmides og udbedres. De 20 fremmødte medlemmer leverede en enorm indsats, der tydeligt viste
mig hvilke fantastiske ildsjæle, vi har i klubben. Desværre kunne jeg også konstatere at de 20 fremmødte
medlemmer var 20 meget velkendte ansigter – folk der i forvejen yder en betragtelig indsats som frivillig i
klubben. Mit ønske for de kommende sæsoner er, at vi får skabt en kultur, hvor man i endnu højere grad
ønsker at gøre en forskel for folk som Olivia, der går på ungdomstræningen - for Jack, der går på
seniortræningen - eller for Jan, der træner hos motionisterne. Mulighederne for at hjælpe er mange og alle
er lige værdsat – måtte det være hjælp til en arbejdsdag, til en åben turnering eller til arrangering af en fest.
Som led i at skabe nogle rammer for vores medlemmer, der møder de stigende forventninger, er
bestyrelsen i færd med at søge diverse fonde, der potentielt vil kunne muliggøre investeringer, som ellers
ikke var mulige. Senest er klubben blevet bevilliget optil 35tkr til nye elektroniske tællersystemer af Nordea
Fonden. Dette giver os mulighed for, at vi til vores 4 åbne turneringer i løbet af sæsonen, hvor vi har mere
end 1000 gæster igennem hallen, nu kan tilbyde dommere, spillere og tilskuere en løsning, der møder de
forbundssatte krav. Et stort tak skal lyde til Nordea Fonden.
Stigende interesse i vores åbne turneringer, reflekterer netop den generelle tendens i ungdomsafdelingen –
vores absolut største spillersegment. I den indeværende sæson har vi set en tilgang i ungdomsafdelingen på
mere end 100 nye medlemmer henover sæsonen. En utrolig flot bedrift, der er et klart blåstempl af det
store arbejde der pågår både på og udenfor træningsbanen. Nu handler det om at fastholde disse mange
unge mennesker.
Rent sportsligt og resultatmæssigt har det på tværs af holdene i klubben været en sæson med flere opture
end nedture. En af de markante nedture er dog desværre klubbens seniorholds nedrykning fra
Sjællandsserien til Serie 1, mens ungdommens U13 1. holds præstation som Sjællandsmesterskabs-finalist
og de mange flotte individuelle topplaceringer til bl.a. Landsmesterskaberne eksemplificerer præstationer vi
kan være stolte af. Vores udvalgsformænd er i fuld gang med at færdiggøre planlægningen for næste sæson,
så vi sikrer endnu mere succes på banerne end set i indeværende. De detaljerede sportslige resultater vil
fremlægges af udvalgsformændene om et øjeblik.
Når vi kigger ind i næste sæson, så står bestyrelsen overfor en større omvæltning. Flere af klubbens
markante ambassadører og siddende bestyrelsesmedlemmer har valgt ikke at fortsætte i bestyrelsesregi.
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Med udskiftning af Kasserer, Ungdomsudvalgsformand, Breddeudvalgsformand, Medlemsadministrator og
2 Suppleanter står vi uden tvivl i en sårbar situation. Disse passionerede individer har tilsammen godt 20 års
bestyrelseserfaring, som tydeliggør hvilke kapaciteter, vi i denne omgang siger farvel til. Vi takker mange
gange for den store arbejdsindsats disse personer har lagt i klubben. Dog har dette faktum har givet mig
sved på panden mange gange i løbet af de seneste måneder. Men i dag ånder jeg lettet op - det er nemlig
lykkedes os at finde nogle utrolig kompetente kandidater, som vi i dag indstiller til bestyrelsen. Intet er så
slemt, at det ikke er godt for noget. Jeg er nemlig overbevist om, at vi med de nye bestyrelsesmedlemmer
får en række profiler, der bringer frisk energi og en vilje til at udfordre status quo.
Det er med spænding og forventningsglæde, jeg ser ind i den kommende sæson, hvor vi forhåbentlig
sammen kan gøre Hørsholm Badminton Klub til et endnu bedre sted at være for alle. Afslutningsvis, så vil
jeg takke bestyrelsen, de mange frivillige, samarbejdspartnere og vores dygtige trænere for det
kontinuerligt gode arbejde - må det fortsætte i den kommende sæson.
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