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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.

ØBC ligger i slutningen af sæson 2017/2018 på 378 aktive og 36 passive medlemmer. Der er lavet en aftale
med Bjarne Nielsen omkring hjernetræning så disse medlemmer tæller også med. Desværre har Victor
Axelsens verdensmesterskab ikke gjort at flere medlemmer er indmeldt måske lige bortset fra ungdoms
afdelingen der stadig ligger i top.
Medlemstallet er som følger:
SSU
USU
VSU-MSU
HSU
Banespillere

23 medlemmer + ca 10 ungdomsseniorer
120 medlemmer
45 medlemmer
40 medlemmer
ca. 150 medlemmer

Baneudlejningen har kørt nogenlunde fornuftigt, men er desværre for nedadgående. Baneudlejning er for
ØBC’s vedkommende nu kun mandag og onsdag på Egedal Gymnasium samt mandag, onsdag og fredag i
Ølstykke badmintonhal. Fra start sæson 2018-2019 stopper fredagsholdet med at spille den ene time de har
spillet i flere årtier for ikke at tale om deres efterfølgende raflespil. Ærgeligt og samtidig kan det komme til
at betyde at vores fredage måske bliver sløjfet af kommunen. Lad os alle gøre en indsats for at få flere
medlemmer der ønsker at spille om fredagen.
Fra og med start af sæsonen 2019-2020 vil det ikke længere være muligt at leje baner mandage fra kl. 20:00 i
Ølstykke Badmintonhal. Denne tid overgår til MSU og veteran da der her er kommet flere og flere
medlemmer gennem årene. De medlemmer der spiller og har banetimer i disse tidsrum vil blive tilbudt
banetimer enten i Maglehøjhallen eller på Egedal Gymnasium.
Egedal Kommunes aftale med virksomheden Wannasport om udlejning af baner har ikke afstedkommet den
synergi til ØBC som man har kunnet håbe på.
LED belysning Er nu langt om længe sat i gang i Ølstykke badmintonhal. Det har desværre været store
problemer hvad dette angår. Vi lukkede hallen i uge 50 og 51 i 2017 for at få igangsat denne
ændring.Uheldigvis havde ingeniørerne misforstået tidsplanen og vi fik ikke lavet lys i dette tidsrum.
Desværre kunne vi ikke åbne hallen efterfølgende da kommunen havde sendt de fleste medarbejdere på ferie.
Nu er der endelig sat gang i udskiftningen der forventes færdig installeret med udgangen af uge 20 2018.
Dødsfald: Vores tidligere MSU formand, Steen Pagh, afgik ved døden 3. februar kun 60 år gammel. Steen
fik konstateret cancer i august 2017. Steen blev fejret ved sit 40 års jubilæum i Danmarks Radio 1. december
2017 og fik Dronningens fortjenst medalje. Steen fyldte 60 år den 16. december Canceren var desværre så
aggressiv at Steen tabte kampen efter bare 5 måneder.

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 15.000
medlemmer.
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Bestyrelse i Egedal Idrætsfælldesskab pr. den 1. april 2018:
Formand:
Paw Meineche Marnæs (områdeansvarlig Stenløse og Veksø)
Mail: pm@marnaes.dk
Næstformand:
Dan Haugbøl (områdesansvarlig Smørum)
Mail: dan@haugboel
Bestyrelsesmedlem:
Carsten Andersen (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.
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.

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.
Regnskabet for 2017-2018 sæsonen viser et minimalt overskud ikke mindst takket være vore sponsorer.
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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 12 år og kasserer i 15 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 aktiviteterne 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, Fortem, RSL samt CR Construction. CR Construction lejer baner mandage.
Halinspektøren Peter Ravn har vi haft et rigtig godt samarbejde med i sæsonen. Der er virkelig en god
dialog med Peter. Desværre er der ikke mere faste halvagter på de enkelte idrætsanlæg. De dækker nu hele
Egedal kommune og samtlige idrætsanlæg.

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.

Spilletiden for ØBC’s medlemmer fordeler sig på alle ugens dage i Ølstykke Badmintonhal aftalerne
gælder nu frem til 2019. Aftalerne omkring holdkampe aftales for år til 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 2017-2018

Svend Aage Sørensen
Formand-kasserer ØBC

SENIOR
GODKENDT SÆSON!
4. sæson som formand, nedrykning til Sjællandsserien og etablering i Serie 1
Denne sæson stod træner konstellationen Rasmus Mortensen/Kenneth Stormly endnu en gang for
træningen for seniorafdelingen.
Rasmus og Kenneth har igennem sæsonen fortsat implementeringen af øvelserne fra sæsonen før, som har
været med til at udvikle såvel ”gamle” som ”unge” seniorspillere – dette resulterede i at 2. holdet fik
etableret sig i Serie 1 efter oprykning i den foregående sæson, hvorimod 1. holdet desværre må en tur ned i
Sjællandsserien igen.
Målet for sæsonen var for 1.holdet at bide sig fast i Danmarksserien, selvom vi vidste at dette ville blive
svært og dette blev desværre gjort endnu svære da begge hold blev ramt af skader på udslagsgivende
pladser. For 2. holdet var målet at fortsætte de flotte takter fra oprykningen og sikre sig overlevelse i Serie
1, hvilket holdet gjorde på fornemmeste vis ved at sikre sig plads i oprykningsslutspillet og dermed endnu
en sæson i Serie 1!
Desværre skulle det vise sig at 1. holdet må en tur ned i Sjællandsserien igen og kæmpe om at rykke op igen
næste sæson. 2. holdet gjorde det som sagt så flot så holdet spiller endnu en sæson i Serie 1.
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 – Takterne fra sidste sæson er heldigvis fortsat og fremmødet
har været fantastisk til kampene endnu en gang og det har været fantastisk! Vi håber at I fortsat har lyst til
at skabe en fantastisk atmosfære i sæsonen 2018/2019 hvor nye udfordringer venter for holdene.
Held og lykke med sæsonen 2018/2019!
De bedste sommerhilsner
Martin Olsen
SSU Formand

Beretning for ungdomsafdelingen 2017-2018
Så er sæsonen ved at være overstået efter endnu en super god sæson i ungdomsafdelingen. Vi har på
nuværende tidspunkt 115 medlemmer i ungdomsafdelingen. Igen i år har vi levet op til vores målsætning
om at undgå venteliste i ungdomsafdelingen. Dette har vi gjort ved at have kontinuerligt fokus på at
optimere træningsholdene sammen med trænerne. De fleste af vores spillere tilbydes 2-3 træninger om
ugen. 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 Sofie Faarborg, Jesper Dawall, Stig Haugaard,
Michael Sundekilde Møller, Martin Froberg Balle og undertegnede. Efter mange års deltagelse er Per Ghodt
trådt ud af udvalget. Vi er så heldige, at vi på nuværende tidspunkt har fundet et nyt medlem, der træder
ind i USU fra næste sæson, nemlig Mia Svantemann Ramskov, men vi er fortsat på udkig efter nye kræfter
til udvalget i løbet af næste sæson. Tak til Per for hans 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 – VM. 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 177 kampe, og der deltog i alt 98 spillere, heraf 3 fra ØBC. Turneringen gav et overskud på
ca. 23.700 kr. Vi har genansøgt om turneringen i den kommende sæson og har fået den godkendt til
afholdelse den 18.-19. august 2018.
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 M hold
sluttede på en flot 1. plads i puljen, vandt guld ved SM for hold og bronze ved DM for hold. Tillykke med det
rigtig flotte resultat!
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 Mathias Faarborg og Sofie Bosholdt. I år har vi desuden oplevet at
rigtig mange af vores nye og yngste spillere har fået blod på tanden og er blevet turneringsaktive. Dette
tegner rigtig godt flot ungdomsafdelingens fortsatte udvikling. Tillykke til alle spillerne med de flotte
placeringer og resultater!
I december afviklede vi vores årlige juleturnering. Der var i alt ca. 50 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 15 spillere. Med 15 spillere lå vi
igen i år blandt én af de klubber, der deltog med flest spillere. Det som altid en god og hyggelig 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 19 ungdomsspillere i alderen 9-19 år. Vi tog afsted
med bus, boede på et vandrehjem, og spillede turnering over tre dage fra kl 9 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 6 ledere og en træner 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 1 guld, 7 sølv og 2
bronzemedaljer med hjem. – En lignende tur skal med sikkerhed gentages igen til næste år.
I uge 18 afviklede vi vores årlige klubmesterskab, med finalestævne om torsdagen. Der var rigtig flot
deltagelse, med 56 ungdomsspillere fordelt over U9- U17/19. Vi afviklede 105 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
Jonathan Christensen, der fik uddelt vandrepokalen på finaledagen om torsdagen.
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 er min sidste sæson som udvalgsformad,
da jeg har valgt at give stafetten videre til en ny ungdom udvalgsformand. Jeg bliver dog siddende i
ungdomsudvalget og glæder mig til endnu en sæson i badmintonens tegn!
01.05.2018 Dorte Christensen

Veteranudvalgets beretning
Der er pt. registeret ca 20 spillere i afdelingen. Der er kommet et par nye spillere til i sæsonen men
ikke alle er lige aktive. Træningen er forløbet med bedre fremmøde og der er ofte 8-12 spillere.
En række veteraner er begyndt at deltage i motionisternes træning om mandagen. Det giver god ånd
på tværs af afdelingerne.
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 9. plads i rækken.
Derudover deltager nogle veteranspillere på andre af motionistafdelingens hold.
Ølstykkes Veteranturnering blev afviklet i november 2017 med afvikling af alle rækker: HS, DS,
HD, DD og MD. Herved er Ølstykkes turnering fortsat den fjerde danske turnering som giver point
på veteranranglisten. Turneringen blev afviklet d. 11-12. november 2017 med deltagelse af 70
spillere fra 21 klubber hvilket er på niveau med året før. Det forløb godt med positiv tilbagemelding
fra deltagerne. Vi ser frem til at se endnu flere deltagere i år d. 10-11 2018. november.
P.u.v.
Leif Matzen
7/5/2018

Formandens beretning - motionsafdelingen
2017-18 sæsonen er ved at være overstået, sidste fællestræning er mandag d. 29 maj på
Maglehøjskolen.
Efter sommerferien starter næste sæson mandag d. 13 august, kl 20 på Maglehøjskolen.
Det har været en god sæson, hvor vi har fået bragt veteran- og motionistafdelingen mere sammen,
såvel i holdturneringen som til fællestræningen mandag, til glæde for begge afdelinger.
Det var desværre også sæsonen hvor vi mistede vores tidligere motionsformand Steen Pagh, efter
kort tids sygdom. Steen var formand for motionsafdelingen i mange år, og har gjort et stort stykke
arbejde for klubben igennem årene.
Motionsafdelingen har haft 4 hold med i DGI's holdturnering for motionister. Vi har haft nogle
udfordringer med langtidsskader, og på de to mix-hold er vi blevet "taberdømt" på nogle regler, vi
desværre ikke var klar over. Vi har nu lært på den hårde måde, at vi ikke må bruge spillere 2 gange i
den samme runde. Alt i alt gik det som følger for de 4 hold, hvor vi på nær mesterrækkeholdet,
ligger i den lidt tunge ende af rækken:
Ølstykke 1: 4 Herre
/ Mesterrække: 5 plads ud af 8 hold
Ølstykke 3: 4 herre + 2 damer / Serie 1: 8 plads ud af 11 hold
Ølstykke 4: 4 herre + 2 damer / Serie 1: 9 plads ud af 11 hold
Ølstykke 2: 4 Herre
/ Serie 2: 9 plads ud af 9 hold
Den 13 januar, gennemførte vi et lille arrangement, med træning, fælles frokost og til sidst
opbakning til senior førsteholdet der spillede mod KMB2010 (Kastrup-Magleby) på
hjemmebane. Vi fik et par timers rigtig god træning, med to unge træneraspiranter. Det var en
sjov og hyggelig dag, hvor nogle fik lært et trick eller to. Der var stor tilfredshed med dagen, og en
opfordring om at gentage succes'en, hvilket vi helt sikkert vil gøre i den kommende sæson.
I skrivende stund er vi ved at lægge sidste hånd på klubmesterskabet for motions- og
veteranafdelingen, der også har haft rigtig god tilslutning, og afvikles over to dage: d. 14/5 og d.
16/5.
Tak til alle for en god sæson med mange timers samvær og spændende badminton, og en masse
hyggelige stunder på og udenfor banen.
Med venlig hilsen
Peter Gungaard Nielsen
Formand motionsafdelingen

Husmorformandens beretning 2017-18
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 Gertie Bech og vores julearrangement stod
Jette Judith og Margit og Lis for at arrangerer
Vores udflugt i år går til ??????? det er en hemmelighed
Vi har desværre mistet Hermann Nielsen i november måned
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. Kirsten Møller er stoppet med at lave mad da hun ikke har
køkkenfaciliteter til det mere
Vi har stadig meget glæde af de piger, som ikke spiller mere, de kommer
gladelig til vores arrangementer, og der er super hyggeligt

Vinnie Jørgensen

