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Indstilling til årets leder i Badminton Midtjylland
Randers Badminton Klub af 2018, indstiller hermed Lene Nørgaard Jensen til prisen, som årets
leder i 2018.
Lene har været aktiv i klubben i forskellige roller siden 2014. Hun har været træner for de mindste
(miniton), medlem af klubbens ungdomsudvalg og medlem af bestyrelsen i Randers Badminton
Klub siden 2017.
I marts 2018 fusionerede de tre ”by klubber”, Randers Badminton Klub, Vorup FB Badminton og
Randers Real Badminton. I den forbindelse trådte Lene ud af hovedbestyrelsen, for den nye
samlede klub, for at hellige sig ungdomsudvalget, og den krævende opgave med at fusionere de
tre ungdomsafdelinger.
Det har været en kæmpe udfordrende opgave, at få lavet et godt set-up i den nye
ungdomsafdeling.
Nye trænere, tre spillesteder, balancering mellem bredde og elite, økonomi, forskellig kultur med
videre, er blot nogle af de parametre, der er indgået i ligningen for lave et set-up, som tilfredsstiller
flest muligt.
Lene har været hovedkraften i at løse denne opgave, og udført det fremragende. Det har
naturligvis ikke været perfekt fra starten, men der har Lene endvidere også være hovedkraften i
hurtigt at få overblik og korrigeret konstruktivt, hvor og når, det har været nødvendigt.
Den nye klub står derfor med et rigtig stærkt udgangspunkt for det kommende arbejde i
ungdomsafdelingen, hvor målsætningen er både at have en god, stor bredde med tilbud på tre
forskellige geografiske spillesteder i byen, samt et velfungerende talentudviklingsprogram, som
primært har base på RBK 2018’s hjemmebane på Boghvedevej 30.

Randers Badminton Klub af 2018 indstiller af disse årsager, Lene Nørgaard Jensen med følgende
begrundelse:







Lene har vist overblik, handlekraft, flittighed samt taget et kæmpe ansvar ved fusionen af
ungdomsafdelingerne i RBK, VFB og RRB.
Hun har vist stor respekt for alle tre klubbers fortid og kulturer, samtidig med hun har en
klar vision af den nye fusionsklubs målsætning.
Hun tager sig tid til at lytte til alle, viser empati for alle, og er derved i høj grad med til at få
fusionen til at glide på en rigtig god og ukompliceret måde.
Hun er dygtig til at kommunikere, både i skrift og tale.
Ud over alt dette, gør Lene også en kæmpe indsats i at organisere, og selv deltage ved
afvikling af de individuelle ungdomsturneringer, som Randers Badminton Klub er vært for.
Lene er derudover selv aktiv senior-spiller i klubben, hvilket hun på fornem vis også får
prioriteret sig tid til.

Der er helt sikkert mange frivillige ledere i Badminton Midtjylland, som fortjener prisen, men ingen
fortjener den mere end Lene.

