Referat fra Generalforsamling Greve Strands Badmintonklub
Mandag d. 24. marts 2014
Generalforsamlingen blev afholdt i GSB’s klublokale med deltagelse af 21
medlemmer.
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Inger Brøndsted blev valgt som dirigent og konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning – Anne Marie Lyduch fremlagde sin beretning om
årets gang i GSB – denne er vedhæftet og blev enstemmigt godkendt.
Bemærkninger: Der ønskes 1 ugentlig times åbningstid på kontoret om
aftenen, hvor medlemmer kan henvende sig, hvilket bestyrelsen vil forsøge at
implementere, i hvert fald som et forsøg.
Bestyrelsen blev bedt om at forsøge at skabe mere synlighed i forbindelse
med især ligakampe for at tiltrække flere tilskuere til både hjemme og
udekampe, samt initiativer for at gøre os mere synlige overfor kommunen.
3. Udvalgsmændenes beretninger.
Motionist og Intern - Svend Erik Hørmann fremlagde beretning for begge
afdelinger. Godkendt og vedhæftet.
Veteran – Anne-Marie oplæste Søren Nielsens beretning i hans fravær.
Godkendt og vedhæftet.
Dagbadminton – Beretning fra Kurt Rømer. Godkendt og vedhæftet.
Bemærkninger: Som sidste år problemer med at ”Ældresagen” bruger både
baner og klublokale – ønske om skilt på døren, at klublokalet kun er for GSB
medlemmer. Spørgsmål om man kunne inddrage Tune i samarbejdet om
turneringer mellem ”naboklubberne”.
Senior – Beretning fra Maria som blev godkendt og er vedhæftet.
Bemærkninger: Diskussion om man kan anvende de unge spillere som
linjedommere til turneringer og liga kampe, da der altid er mangel på disse.
Man skal være 16 år for at kunne være linjedommer i Liga og
seniorturneringer, men de kan bruges i ungdomsturneringer.

Ungdom – Beretning fra Jesper som blev godkendt og er vedhæftet.
Bemærkninger: Der er et problem med at ungdomsspillere ikke ønsker at
deltage i DM. Det er klubbens holdning, at man skal deltage, når man har
kvalificeret sig. Hvorfor ønsker de det ikke? Hvad skal konsekvensen være for
en spiller, der ikke vil? Ungdom og bestyrelse tager dette emne op.
Sponsor – der er ingen beretning fra Sponsorafdelingen, idet der ikke er noget
bestyrelsesmedlem i Sponsorgruppen. Joachim Persson er den ansvarlige
overfor bestyrelsen og deltager i bl.a. Eliteudvalgsmøder. Anne Marie kunne
oplyse at man er i gang med at nedsætte et nyt Sponsorudvalg med deltagelse
af flere af vore sponsorer. Vi kan håbe på, at en af deltagerne i dette udvalg
kunne tænke sig at træde ind i bestyrelsen. I øvrigt går det godt på
sponsorsiden og der forventes en stigning i sponsorindtægterne.
Senior – Anne-Marie oplæste beretning fra Jonas i dennes fravær. Godkendt
og vedhæftet.
Bemærkninger: Der er behov for en tovholder til at tage sig af praktiske ting i
forbindelse med Ligaholdet – rejser osv. Bestyrelsen skal forsøge at finde en
sådan person.
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
Finn fremlagde regnskabet som udviser stor forbedring i.f.t. sidste år, og dette
blev godkendt og er vedhæftet.
Bemærkninger: Regnskabet kom meget sent fra revisoren, hvilket gav
anledning til diskussion, og dirigenten pålagde bestyrelsen/kassereren
fremover at insistere på at regnskabet kommer tilbage til tiden, således at
vore egne kritiske revisorer har tid til at gennemgå det, og det kan
fremlægges så alle kan se det, i tide. Der blev stillet spørgsmål til, hvorvidt
GTC skulle køre videre, idet indtjeningen her er gået ned. Det blev imidlertid
påpeget, at det er en nødvendighed at have mulighed for morgentræning for
de unge spillere, hvis man vil være med. Ellers vil disse vælge en anden klub,
der har mulighed for at tilbyde en sådan træning. Det forventes ligeledes, at
økonomien forbedres.

5. Godkendelse af budget
Finn fremlagde budgettet, som blev godkendt og er vedhæftet.
Bemærkninger: Det blev diskuteret om, og hvordan vi - især i forbindelse med
den nye folkeskolelov - skal profilere klubben overfor skoler og kommunen i
det helt taget og måske afsætte penge til dette formål ved at ansætte
trænere, der kan komme ud på skolerne. Evt. kan disse udgifter komme ind
igen i form af betaling fra skolerne, der får midler til sådanne foranstaltninger
i forbindelse med den nye folkeskolelov.
6. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke kommet nogen forslag.
7. Valg til bestyrelsen
Følgende var på valg:
Formand – Anne Marie Lyduch for 2 år - genvalgt
Seniorudvalgsformand – Maria Lyduch for 2 år – genvalgt
Ungdomsudvalgsformand – Jesper Holck Christensen for 1 år
Motionistudvalgsformand – Sven-Erik Hørmann for 2 år genvalgt
Dagbadmintonudvalgsformand – Kurt Rømer for 2 år – genvalgt
Sponsorudvalgsformand – vakant
Bestyrelsesmedlem – Lone Mathiesen for 2 år – genvalgt
Bestyrelsesmedlem – Anne Meyer for 1 år – genvalgt
Bestyrelsesmedlev – Bo Holm for 2 år
Bestyrelsesmedlem – Olaf Stolborg for 1 år

lige år
lige år
ulige år
lige år
lige år
ulige år
lige år
ulige år
lige år
ulige år

Følgende var ikke på valg:
Kasserer - Finn Christensen
Eliteudvalgsformand – Jonas Lyduch
Veteranudvalgsformand Søren – Nielsen

ulige år
ulige år
ulige år

Suppleanter
Jørgen Barsholm
Michael Bygum

8. Valg af kritiske revisorer
Jørgen Fjordvald – genvalgt
Jørgen Barsholm – ikke på valg
Suppleanter – Morten Ahrendsen - genvalgt
Karsten Jensen – ikke på valg
9. Eventuelt – der var intet under eventuelt.

Formanden takkede dirigenten for god ro og orden
Referent
Lone Mathiesen

div. vedhæftninger.

lige år
ulige år
lige år
ulige år

Formandens Beretning 2014
Ja, så skal vi til de igen. Endnu et år er gået. Og hvilket år. Det er utroligt, at når jeg
hver gang kigger tilbage på året, der er gået, så bliver jeg forundret over, at der hvert
år er fremragende resultater rent sportsligt, men at der også i selve er en stadig
stigende aktivitet og udvikling. Vi er gode til hele tiden at udvikle os og følge med
udviklingen.
Vi er alle frivillige, og det er fantastisk at vide, at der er så mange mennesker, der
hver dag gør en kæmpe indsats for at udvikle klubben og sørge for, at det hele kører.
Vi lever i en verden, hvor alle har travlt. Jeg glæder mig over, at forældre og vores
ledere stadig vil give en hånd med. Jeg har sagt det før, men jeg siger det gerne igen.
At drive GSB er som at drive en stor virksomhed. Forskellen er bare, at vi alle er
frivillige. Det spændende er, at vi har mange forskellige indfaldsvinkler til GSB og at
vi hver især bidrager med en stor viden og engagement for at udvikle. Vi er ikke altid
enige. Der er mange interesser, der skal tages hensyn til. Men vi har nogle værdier og
en historik, vi skal passe på. Nogle gange går bølgerne lidt højt, men der er højt til
loftet i GSB. Der skal være plads til alle, der vil bidrage med et stykke frivilligt
arbejde. Jeg vil derfor gerne sige en stor tak til alle jer frivillige, der er med til at
køre GSB og er med til at få alt til at køre.
Hvad er det så vi har opnået i år.
De sportslige resultater har været fremragende. Vores ligahold blev nr 3. og fik
hermed bronzemedaljer. Et meget fint resultat, når man tager i betragtning, at vi
gennem de sidste har måttet skære kraftigt i vores spillerbudget. Det har vi også måtte
i denne sæson, som vi er ved at afslutte. Denne sæson blev imødeset med spænding,
da der var nye kræfter på trænerposterne, og nye folk på ligaarrangementet. Pt skal
vores ligahold spille semifinal, så endnu engang er vi med helt fremme og spille om
medaljer. Også vores andre hold er det gået godt med. 2. holdet er i oprykningsspillet
Det samme er 3. holdet. 4. holdet og 5. holdet rykker op. målsætningen om at man
skal fokusere på hele seniorafdelingen er lykkedes.
Det er altid trist, når folk stopper. Derfor stod vi med et stort problem, da vi skulle
finde nye folk til både at genforhandle med vores sponsorer samt køre vores
ligaarrangementer. Vi har altid været gode til at finde nye løsninger i GSB. Det
gjorde vi også denne gang. Jeg vil gerne sige tak til Joachim Person for at påtage sig
denne opgave. Du har vist, at du kan andet end at spille badminton. Du har fået et
rigtigt godt samarbejde med vores sponsorer. For uden sponsorer går det ikke. Det er
dejligt, at vi også blandt vores sponsorer ser en interesse for vores klub. Så det er
glædeligt, at du har samlet nogle af vores sponsorer, som er villige til at gå ind i et
sponsorudvalg. Vi krydser fingre for, at vi får et godt udvalg op at stå. Apropos
sponsorer, så skal der lyde en stor tak til alle vores sponsorer for deres store støtte og
hjælp. Uden jer gik det slet ikke.

I den forbindelse vil jeg gerne sige en stor tak til Greve Kommune. Det er ikke nogen
hemmelighed, at vi sidste år hang noget med næbbet. Vores økonomi var kommet lidt
ud af kurs af forskellige årsager. Vi stod i en meget vanskelig situation, da vi faktisk
stod over for den situation, at vi kunne blive nødt til at lukke vores eliteafdeling. Et
møde med borgmesteren og Firmaet Danmill reddede os på målstregen. Greve
kommune invilligede i at lave en samarbejdsaftale med os, hvor vi over de næste to år
med mulighed for forlængelse fik 250.000 kr mod diverse modydelser. Uden denne
hjælp ville det have set meget sort ud. Vi er sikkert og med kyndig vejledning fra
Finn kommet på ret kurs igen. Der skal også lyde en stor tak til Anne for hendes
arbejde med at bogføre og holde styr på økonomien. Der går ikke mange sekunder før
man har trykket på knappen for at bede Anne om at betale et udlæg, før det er gjort.
Man taler meget om, at de unge ikke gider gå ind i foreningsarbejdet, og at vores
klubber bliver styret af os ”gamle”. Jeg har i mange år plæderet for, at vi skal have
de unge ind. Det har vi fået i vores seniorafdeling, hvor Maria har fået en masse unge
med. Joachim som er trådt til som sponsoransvarlig og Jonas, som står i spidsen for
vores eliteafdeling. I gør alle et fremragende stykke arbejde. Vi skal arbejde på at
passe på jer, så I ikke bliver overbebyrdet og siger fra. Jeg synes, det er dejligt med
fornyelse og de nye tanker, I kommer med.
Det er vigtigt, at vi er synlige. Det er vi i særdeleshed med vores sportslige
præstationer. Det vil jeg ikke berette så meget om men blot nævne, at
der har været mange fine individuelle resultater blandt vores senior- og vores
ungdomsspillere. Ved det seneste DM for ungdom hev vi 12 medaljer hjem til GSB
heraf 6 af guld. Stor tillykke til vores 7 piger for de flotte resultater.
Bemærkelsesværdigt er det, at det er pigerne der hiver medaljer hjem. Det er jeg
sikker på at USU gør noget ved.
Apropos USU så er der også her sket en stor udskiftning. Stor tak til dem der er
stoppet og et stort velkommen til de nye, som vil løfte opgaven. Vi har fået en ny
formand i Jesper Holck og en ny næstformand i Helle Holm. Desuden udskiftninger
på andre poster i USU. Vi havde i januar et godt møde mellem USU og bestyrelsen,
hvor vi hørte om deres fremtidsplaner for afdelingen. Jeg glæder mig til samarbejdet
og er sikker på, at der med deres store engagement vil komme meget godt fra den
kant. Jeg er glad for at vi igen har en repræsentant for ungdom i bestyrelsen. Vi har
samtidig besluttet i FU, at invitere USU formanden med i håb om et godt samarbejde.
Udskiftning er der og sket i vores turneringsudvalg. Vi stod lige pludselig i en slem
knibe, da vores turneringsleder valgte at stoppe, fordi hendes søn valgte at spille i en
anden klub. Det lykkedes at samle en gruppe af forældre, så stor tak til Lars, Robert,
Helle og ikke mindst Signe fordi har løftet denne store opgave

Med hensyn til synlighed, så er det vigtigt, at vi udover vores sportslige resultater
også bidrager med vores synlighed i andre sammenhæng. Det står der simpelthen i
vores aftale med kommunen, at vi skal .
Vi afholder badmintonskoler i sommerferien. Vi har afholdt skolebadminton for 250
børn i januar måned. Vi deltager i et projekt på Arenaskolen, hvor vi underviser børn
på skolen i badminton. Stor tak og ros til Michelle Skødstrup for hendes indsats med
dette projekt. Flot at en 15 årig pige kan magte sådan en opgave.
Vi afholdt i augustmåned et kursus i mental fitness, hvor vi inviterede Musikskolen,
nogle lærere og Tune IF og trænere for seniorsport med, da det vi lærte på kurset alle
er noget der kan bruges i andre sammenhæng. Vi har også afholdt vores årlige aften
med Tune IF, hvor vi videns deler på tværs af kommunen. At vi prøver noget nyt
viser vores samarbejde med Greve Kommunale Musikskole, hvor vi har kørt rytmik
og badminton for de allermindste på Forældre-barnholdet. Det har været en stor
succes, som både Badminton Danmark og Diverse musikblade har bragt artikler om.
Det er et initiativ, som vi fortsætter med til næste sæson. Så jo vi sætter Greve på
landkortet.
Det seneste tiltag vi arbejder med er meget nyt. Den nye folkeskolelov giver
mulighed for partnerskabsaftaler med skolerne. Vi har allerede fået en henvendelse
fra Hedelyskolen, som gerne vil lave en aftale med os. Vi har sendt dem et oplæg på
ting. vi kan byde ind med.
Vi håber også på, at vi kan komme mere ud på vores daginstitutioner. Vi har så
mange dygtige trænere, som kan mere end det at træne badminton. Jeg vil også lige
nævne, at går forrest i arbejdet på at få eliteklasser på en af vores skoler. Det regner
vi med sker fra skoleåret 2015-16.
Også rent bygningsmæssigt sker der meget. Den 5. April er der indvielse af vores nye
mellembygning. Det har været et hårdt år for vores spillere, som har rendt frem og
tilbage uden om den ene og den anden hal. Godt at mobiltelefonen er opfundet, så der
har kunnet finde en kommunikation sted. Nu er der lys for enden af tunnelen. Det
bliver dejligt med en ny mellembygning med plads til vores nye showroom, som får
en flot placering, nye badeforhold, bevægelsesrum og mødelokaler til gavn for os alle
på centeret.
Desværre er det igen ikke lykkedes at få det til at køre med en forpagter i vores
cafeteria. I skrivende stund er aftalen ophørt og vi ved ikke, hvad der skal ske i
fremtiden.
Der er mange jeg vil takke. Stor tak til Kurt og Olaf for at køre vores store
badminton. Tak til Søren for hans arbejde med veteranafdelingen. Stor tak til Lone
for hendes arbejde med fordeling af tøj til spillerne, og fordi hun altid tager vores
seniorturnering. Til sidst en stor tak til Sven Erik, som altid er klar, når jeg kalder.
Uden for bestyrelsen vil jeg til sidst rette én tak til Vivian på kontoret, som jeg nogle
gange taler med kl. 12 om natten. Til sidst skal der lyde en tak til Karsten Jensen for

han engagement omkring vores aftale med Lee Ning. Den ved jeg de sætter stor pris
på.
Som I kan se, så sker der meget i GSB. Som jeg indledte med at sige, så ligger vi ikke
på den lade side i GSB. Heldigvis for det. Jeg håber og tror på, at jeg kan sige det
samme til næste år.

Beretning Eliteafdelingen 2014

Nu har jeg bestridt posten som eliteformand lidt over et år, og jeg må sige, at jeg har
fået kam til mit hår. Det er en afdeling, hvor der virkelig er gang i den. Der er virkelig
meget at se til, men jeg synes, at det er spændende og udfordrende.
Jeg synes, at vi har fået fordelt de praktiske opgaver fint, så der skal lyde en stor tak
til alle, der hjælper til med diverse opgaver i forbindelse med vores ligaholdkampe,
og seniorholdkampe i øvrigt. Tak til Carsten og Ole for deres hjælp ved
dommerbordet.
Ligaholdet spiller i morgen semifinale mod Skovshoved. Målsætningen var at komme
med i medaljeslutspillet, og det har vi nået. Vi har i år haft det laveste spillerbudget
nogensinde, og jeg er glad for at kunne sige, at det er blevet overholdt til punkt og
prikke. Vi må dog indrømme, at skal vi være med helt i toppen, så kræver det lidt
forstærkning på et par pladser. Men vi skal igen i år kigge på økonomien. Det
arbejder vi på i øjeblikket. Når jeg siger vi, så er det Nadia og ikke mindst Joachim.
Jeg vil gerne takke Joachim for rigtig god sparring i forbindelse med at skrabe et
slagkraftigt hold sammen til næste sæson.
Nu er det sådan, at jeg jo både er eliteformand og seniortræner. Jeg er glad for at
kunne sige, at vi har brugt nogle af vores unge spillere på vores ligahold i år. Det er
dejligt at arbejde med vores unge talenter og dejligt at se, hvor godt de gør det på
vores ligahold. Men skal vi være med i kampen om guldet, skal der erfarne spillere på
holdet også. Vi har en god blanding af verdensklassespillere og erfarne spillere, som
vores unge vil lære og har lært meget af.
Desuden er vi heldige, at vi jævnligt har besøg af Kenneth Jonassen, som giver vores
spillere god sparing.
Vi har ligeledes haft specielle pigetræninger, hvor der er blevet gjort lidt ekstra for
vores unge singlepiger Lars Påske har også været forbi og kørt doubletræning med
vores doublespillere. Det har været vores målsætning aat udvikle hele seniortruppen
og det synes jeg vi er godt i gang med.
Jeg synes, at der bliver gået til den til træning, hvilket også kan ses af de flotte
resultater vores hold har præsteret i år. 2. Og 3. holdet i oprykningspillet og

oprykning til både 4. Og 5. Holdet. At have et 4 hold i Danmarksserien har vi aldrig
haft i mine mange år i GSB
Der er lavet mange flotte resultater individuelt, som det vil være for meget at berette
om her. Jeg kan sige, at både unge og de mere rutinerede gør det flot. Der er
fremgang at spore på alle fronter. Det fortæller, at vi gør det rigtige i GSB.
Der har desværre ikke været tid til at få et slagkraftigt eliteudvalg op at stå. Det vil
jeg arbejde på i fremtiden.
Der er meget at lave iså stor en spillertrup som vores og med så mange talenter.
Derfor kunne vi godt tænke os at få tilknyttet én person, der kunne hjælpe med aat
lave runder og holde styr på andre praktiske ting i forbindelse med træning og
holdkampe, så det arbejde jeg på at få løst
Til slut vil jeg gerne sige tak til Forretningsudvalget og spillerne for et godt
samarbejde. Jeg håber på et fortsat godt samarbejde.

Venlig hilsen
Jonas Lyduch

Årsberetning 2013/14 USU
Sæsonen 2013/14 står som en meget spændende sæson med masser af sportslig succes,
samt udvikling af vores professionelle og frivillige organisation.
Det blev sæsonen, hvor vi fik 12 individuelle DM medaljer, fik ny ungdomscheftræner, nyt
USU og som sædvanligt havde en masse glade børn, der brugte en dejlig masse tid og
kræfter på badminton.
Det blev også året, hvor vores 2020 plan blev introduceret, så nu har vi en langsigtet og
synlig plan, som sikrer at alle kan finde ud af, hvad GSB Ungdom er, og hvor vi skal hen!

Træningen
Desværre lykkedes det ikke i august, at få etableret Lalandia turen for alle. Men en lille
sluttet kreds tog afsted og havde en fantastisk tur, og så var sæsonen i gang.
Allan Scherfig, vores nye Ungdomscheftræner blev introduceret, og vi fik gang i alle vores
træninger.
Vores Greve/Solrød samarbejde gik ind i år 2. Her har vi haft en del udfordringer, og skal
samarbejdet fortsætte, må vi tænke nye tanker, således at vi sikrer, at det prioriteres af hele
målgruppen. Omkring os er der jo Badminton Danmark støttede kraftcentre, så vi kan enten
vente på at blive udvalgt eller gøre noget selv.

Ungdomsspillerne
GSB Ungdom har lige nu over 250 ungdomsspillere.
Medio marts har vi hele 32 spillere i årgangenes bedste række i U11-U19. Det er 2 mindre
end på samme tid sidste år. De 14 E-spillere er drenge, de 18 er piger. GSB er i top, når det
gælder antallet af Elite-spillere. Omvendt har vi en udfordring, når det gælder at løfte vores
drengespillere til den absolutte top, så det vil vi søge løsninger på fremadrettet.
Det lykkedes vores Ungdomsspillere at vinde 12 medaljer ved DM, så det var mere end
godkendt.
I denne sæson har vi også prøvet noget nyt, vi har etableret Gruppe 2 Elite træning. Et
tilbud, hvor vi giver de mere rutinerede, men endnu ikke turneringsaktive spillere,
muligheden for at træne på et højere niveau. Det har været en stor succes, og er med til at
sikre vi fastholder vores spillere i GSB.

Holdturneringen
Her har vi haft lidt flere udfordringer.
I den gennemgående holdturnering blev:

U9 nummer 2
U11 1. nummer 2
U13 EM nummer 2
U15 EM nummer 4
U17 EM nummer 3
Det betyder principielt, at vores U15 og U17 hold ikke har kvalificeret sig til DM, men at vi
må håbe på dispensation.
I vores 2020 plan vil arbejde benhårdt for, at GSB får DM medaljer for hold i enhver årgang.
Det kræver både elite- samt breddefokus.

Turneringer
Det er igen i denne sæson, blevet til rigtig mange flotte placeringer for ungdomsspillerne,
godt hjulpet på vej af klubbens dygtige trænere.
GSB ungdom markerer sig også flot til turneringer i udlandet, hvor der er hjembragt
medaljer - også af guld - blandt andet fra turneringer i Tyskland, Ungarn, Sverige og
England.
GSB afholder også selv en række åbne turneringer, hvilket ungdomsafdelingen har en
meget stor aktie i. Kæmpe tak til alle bidragsyderne. Turneringerne er med til at sætte GSB
positivt på landkortet og giver også klubben, en rigtig god indtjening.
Til SM fik GSB hele 25 medaljer i årgangenes bedste rækker. Og vi fik mere end 40
medaljer i alt.
Ved DM fik GSB som tidligere nævnte 12 medaljer. Det gør GSB til den anden mest
vindende klub i Danmark!
GSB’s ungdomsspillere er heller ikke til at komme uden om, når der skal udtages spillere til
kreds- og landskampe m.v. i både ind- og udland. Eksempelvis var GSB ungdom
repræsenteret ved landskampe i U15, U17 og U19.

Arbejdet i Ungdomsspillerudvalget (USU)
Ultimo december takkede Karin Kubista af som formand. Tak til Karin for hendes ihærdige
arbejde gennem de sidste mange år. Ny formand er undertegnede Jesper Holck
Christensen.
I USU har vi haft en del spændende opgaver. Og nogen er i gang med mens disse linjer
skrives. Vi er ved, at finde et nyt hold af trænere, som skal løfte arven efter vores
nuværende Chefungdomstræner Allan Scherfig, som stopper med udgangen af denne
sæson.
Af andre spændende ting, som jeg vil nævne er vores ”brugerundersøgelse”. Vi har spurgt
vores spillere på et spørgeskema, om deres holdning med mere til GSB og de træninger,
som de har. Det var spændende, at følge processen og se resultatet, af de omkring 100

blev spurgt. I det store hele er vores spillere glade, men de savner måske noget intensitet,
ligesom vores Gruppe 2 spillere savner muligheden for at udvikle sig, uden nødvendigvis at
gå elite vejen.
Endeligt holdt USU i januar en workshop, hvor vi arbejdede med værdier, målsætninger og
mål for GSB Ungdom frem mod 2020. Her er beskrevet, hvad vi vil, vores mål, visioner med
mere. Og det vil sikre, at alle interessenter omkring GSB Ungdom, herunder spillere,
forældre, bestyrelse, forældre med børn fra andre klubber vil vide, hvad vi er og hvor vi er
på vej hen. Og så vil det jo også være det værktøj, der skal hjælpe os med at prioritere
vores knappe ressourcer.
Endelig arbejder det ny USU med synlighed og transparens som mantra. Så alle referater,
beslutninger med mere vil fremover være offentligt tilgængelige, så længe vi ikke taler
personfølsom information.

Andre aktiviteter i ungdomsafdelingen
Eventudvalget har løbende holdt en række arrangementer, som oftest har været velbesøgt
og som virkeligt gør en forskel, da de er med til at sikre at det sociale og netværket
udbygges og prioriteres.
Vores rekrutteringsudvalg har udover, at arrangere en række rekrutteringsevents, holdt en
række arrangementer i weekenden, for at fastholde og introducere vores spillere til
turneringer med mere, hvor de gør flittigt brug af vores ligaspillere.
Sædvanen tro afholdes der klubmesterskab til foråret. Denne gang den 5-6 april i Greve
Idræts Center.
Denne sæson vil ”ligesom altid” blive afsluttet med en tur i Tivoli for U13-U17.
Tak for denne sæson, og jeg glæder mig allerede til næste, hvor nogle af de ting, vi skal
forankre/arbejde for er:
En fantastisk opstartslejr i Lalandia den 7-10 august !! Reserver allerede nu dagene.
Det nye trænerteam
Badminton Danmark uddannelse af vores ”hjælpetrænere”
Medaljer til hold DM for alle årgange
Badminton på toppen, et initiativ der støtter vores hverve kampagner.
Fastholdelse og forøgelse af medlemmer
Så også i næste sæson skal der ske en masse spændende i GSB.
Har du lyst til at gøre en indsats, så skriv en mail til jesper_holck@yahoo.dk, og fortæl hvad
du godt kunne tænke dig at arbejde med i GSB Ungdom!
Med venlig hilsen
Jesper Holck Christensen
Ungdomsformand

Beretning
For veteranudvalget 2014
Holdturnering
Vi valgte i år, at tilmelde et hold 4 hold, nemlig 2 A-hold, 1 Bhold samt et 50+ elitehold.
Som noget nyt, blev der valgt et spilleudvalg, som i modsætning
til tidligere hvor holdene var faste, nu skulle sætte det stærkeste
hold fra gang til gang. Det har fungeret rigtigt fint, men har også
været ret så besværligt, idet vi i år har været plaget af rigtig
mange skander
1. holdet har i år spillet i A-rækken, og det er i år gået rigtigt fint,
idet holdet ligger fint til i oprykningsspillet, med chance for at
spille sig op i mesterrækken, sidste kamp mod Jyllinge vil være
afgørende.
2. holdet, som ligeledes har spillet i A-rækken, har også haft en
masse spændende og jævnbyrdige kampe. De endte i
nedrykningsspillet, men med nogle gode resultater til sidst
reddede de sig, og forbliver i A-rækken. Faktisk blev de nr. 1 i
nedrykningsspillet.
3. holdet har i år spillet i B-rækken og er jo det hold der med alle
de skader der har været, har måttet bøde for alle de afbud der har
været. Trods alt har de leveret en rigtig god indsats. Det blev
ikke til oprykning, men en flot 5. plads i rækken, er trods alt et
godt resultat.
4. holdet blev som noget nyt, tilmeldt i 50+ Eliterækken. Vi
vidste at de andre var gode, med mange tidligere topspillere. Det

viste sig trods alt at være en meget svær opgave, men holdet har
kæmpet bravt, og fået spillet en masse gode kampe.

Fællestræning
Vi har i år haft en særdeles god fællestræning. Stemningen har
været god, og alle har spillet de kampe, de var sat op til. Erik
Vestergaard, Carina og Jørgen G. lavet et flot stykke arbejde
med uge efter uge at få sammensat nogle gode spillerunder, og
de har lovet, at de vil fortsætte med arbejdet til næste år, så på
den front er vi godt kørende.
Klubmesterskaber
Sidste års klubmesterskaber, som blev afviklet efter
generalforsamlingen, forløb fantastisk godt med stort
deltagerantal, og alle fik spillet nogle gode kampe. Godt
arrangeret af Hanne og Helle.
Klubmesterskaberne er i år planlagt til 28. og 30. april, og vi
håber, der er rigtig mange, der tilmelder sig. Lørdag d. 3. maj, er
det så meningen at der vil blive afholdt en veteranfest.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til holdlederne for et stor stykke
arbejde i sæsonen løb, ligeledes et stort tak til
fællestræningsholdet, som har kæmpet med at få tilgodeset alle,
de ønsker, der er indløbet. Sidst men ikke mindst et tak til de
øvrige bestyrelsesmedlemmer, for et godt og konstruktivt
samarbejde sæsonen igennem.
Søren

Dagbadmintons Årsberetning 2013 - 2014
Inddeling:
Beretningen er inddelt i de områder, som Dagbadminton fungerer i.

1. Internt:
 Medlemmer, herunder medlemstal
Dagbadmintons medlemstal ligger og svinger omkring ca. 70-80 medlemmer.
 Lokaler, herunder udnyttelsen af Hal 1 og 2
GIC’s halpersonale foretager på foranledning af Greve Kommune fra tid til anden de
såkaldte optællinger i GIC’s haller.
Det er bl.a. blevet påpeget, at Dagbadminton - efter registrering af GIC’s personale ikke altid benytter Hal 3.
Dagbadmintons formand har gjort rede for, hvorfor hallen ikke altid blev benyttet, men
at behovet for 2 haller så absolut er til stede.
For indeværende sæson blev vi på dette grundlag frataget tiden kl. 09.00 - 12.00 om
torsdagen. Denne tid blev i stedet tildelt ”Op På Dupperne”.
Vi har således kun tirsdag kl. 08.00 - 10.00 og torsdag kl. 08.00 - 09.00 tilbage i Hal 3.
Til gengæld har vi fået lov til at benytte ledige baner i Hal 2, kl. 08.00 - 10.00, når
GTC træner.
Og vi har søgt og fået tiden kl. 10.00 - 12.00 i Hal 2 begge dage.
Tiden i Hal 1 er uforandret kl. 08.00 - 12.00 begge dage.
I sæsonen 2013-2014 har det undertiden været svært at dokumentere et behov for tiden
kl. 11.00 - 12.00 - specielt for Hal 2’s vedkommende.
Med et nyt tiltag - en såkaldt torsdags-turnering - ser det ud til, at dette vil ændre sig
væsentligt.
Men det er klart, at der er en risiko for, at Dagbadmintons muligheder bliver reduceret,
såfremt den tildelte tid ikke bruges med rimelighed !!!
 Samarbejdet m. Café Arena
Dette samarbejde har - som alle vist ved - været virkelig svært at håndtere i den
forløbne sæson.
Den sidste aftale vedr. et frokost-tilbud til den 4. marts løb helt af sporet.
Side 1

Det var særdeles svært bare at få svar / kontakt til caféen, og da Dagbadmintons
spillere mødte frem til det aftalte tidspunkt var der ingen i caféen, hvorefter spillerne
forlod caféen.
Vi har derfor nu opgivet at lave aftaler med caféen !!!
- Og vi har ellers trofast støttet caféen med alle vore arrangementer på trods af
forskellige vanskeligheder undervejs ……
MEN vores tålmodighed efter den sidste ”aftale” er simpelthen brugt op !!!
NB:
Så længe arrangementerne kun omfatter Dagbadmintons egne medlemmer, så kan de
nok gennemføres nogenlunde fornuftigt i GSB’s klublokale på egene præmisser.
Men, - når vi får besøg af gæster og skal holde den årlige julefrokost m.fl., så er det
nødvendigt med en anden løsning.
 Ældresagen i GIC
Det har tidligere været berørt, at Ældresagens Badminton i GIC ofte møder frem før
deres spilletid kl. 12.00 - 14.00.
Dagbadminton har over en længere periode set igennem fingrene med dette, bl.a. på
grundlag af et udsagn fra formanden, Asger Henrichsen om, at han på et tidspunkt
havde haft kontakt i hallen med GSB’s formand, som havde givet Ældresagen lov til at
spille, hvis der var ledige baner. ( - og derfor lod Dagbadminton det fortsætte …. ).
Dette er dog senere blevet tilbagevist af GSB’s formand.
På et tidspunkt mødte spillerne fra Ældresagen imidlertid frem kl. 11 - eller tidligere –
i større og større tal og forventede nærmest, at de kunne komme til at spille.
Vi fandt det derfor nødvendigt at påpege dette overfor deres formand.
Spillerne fra Ældresagen blev imidlertid ved med at møde frem i stort tal. - Og det
førte ind imellem til diskussion mellem spillerne fra Dagbadminton og Ældresagen og en lidt dårlig atmosfære.
Derfor bad Dagbadmintons formand - efter drøftelse internt hos Dagbadminton formanden for Ældresagens Badminton, Asger Henrichsen om at meddele sine
spillere, at vi ikke længere ønskede, at de kom før deres spilletid kl. 12.
Dette førte desværre til lidt ”mudderkastning” fra Asgers side på deres Hjemmeside,
”Senior Badminton I Greve” og ved E-mail til Dagbadmintons formand.
Side 2

- Og sandsynligvis også på deres månedlige frokostmøder, som for øvrigt næsten altid
finder sted i GSB’s klublokale.
Dagbadmintons formand har af gode grunde ikke deltaget i denne ”mudderkastning”.
Men gennem sine forskellige skriverier og frokostmøder er det desværre lykkedes for
Asger Henrichsen at skabe et dårligt billede af Dagbadminton og dermed GSB hos en
del af spillerne fra Ældresagen.
Dette har nogle af Dagbadmintons spillere desværre kunne konstatere gennem
forskellige mere eller mindre skjulte bemærkninger, når de komme for at spille.
Dagbadmintons spillere har dog klogeligt undladt at reagere på dette.
Dagbadmintons formand sendte den 5. marts en E-mail om denne chikane til Asger og Cc til Jørgen Norrid, Ældresagens formand i Greve !
Efterfølgende har Jørgen Norrid påpeget, at alt dette må stå for Asgers egen regning,
og han har bedt Asger stoppe det omgående !
Således, - så godt …….
 1. tirsdage
Vores 1. tirsdag i måneden har desværre været præget af det usikre samarbejde med
Café Arena.
I den tid, hvor der kunne laves aftaler med Adam er det forløbet fint - hvilket er sket
det meste af sæsonen.
 Julefrokosten 2013
Vores Julefrokost forløb i det store og hele tilfredsstillende.
- Bortset fra lidt forglemmelser fra Café Arenas side.
Planlægningsgruppens skal have ros for deres del af arrangementet.
 Skovturen 2013
Den årlige Skovtur gik i 2013 til Hillerød, hvor vi bl.a. var på rundvisning på
Frederiksborg Slot.
Jeg har været i løbende kontakt med planlæggerne, som siger, at det bliver sværere og
sværere at lave en Skovtur med fælles bus, oplevelser og spisning til en pris pr. næse,
som alle kan betale.

Side 3

 1. Hjælpskursus
Efter opfordring fra nogle Dagbadminton-spillere lykkedes det i november / december
at arrangere et 1. hjælpskursus for Dagbadminton.
Kurset blev arrangeret af Kenneth Thornild og Dagbadmintons formand i forening.
Kenneth er kaptajn i Forsvarets Sundhedstjeneste og samtidig chef for sanitets- og
sundhedsfaglige kurser samme sted - og for øvrigt gift med Nadia Lyduch.
Kenneth Thornild har tidligere gennemført et lignende kursus for Dagbadminton.
Denne gang blev det til en deal mellem Kenneth Thornild og Dagbadminton.
Dagbadmintons del af denne deal gik ud på, at et antal Dagbadminton-spillere skulle
møde op den 21. november som figuranter ved en øvelse på Flyvestation Skalstrup ved
Roskilde.
Her blev vi sminket ”efter alle kunstens regler” som sårede, hvorefter vi indgik i
øvelsen og blev behandlet på forskellig vis.
Det fik vi både lærdom af - og lidt sjov undervejs. - Og vi blev beværtet med en
fornem frokost midt i forløbet.
Den 10. december kom Kenneth - sammen med en kollega, Anders Kastoft - så til
Greve for at lede et 1. hjælpskursus for Dagbadminton.
Der var først en teoretisk gennemgang i GSB’s klublokale af de vigtigste emner vedr.
1. hjælp og derefter diverse øvelser i hallen til afprøvning af det gennemgåede.
Bl.a. fik vi også undervisning i og afprøvet en hjertestarter vha. ”hjertestarter-attrap”.
Undervejs havde Dagbadminton i samarbejde med Adam i Café Arena arrangeret
dejligt smørrebrød til deltagerne.
Alt i alt et lærerigt og hyggeligt forløb sammen med Kenneth og Anders.
Hvis man har interesse i og lyst til at se, hvordan en af del af arrangementet forløb, så
kan man på GSB’s nye Hjemmeside under Dagbadminton og Galleri se det.
Her: http://dag.grevebadminton.bellcom.dk/page/galleri.

2. Samarbejdet mellem klubberne Tåstrup, Glostrup, SB50/Ishøj og Greve
Strands Badmintonklub
Samarbejdet - og dermed oplevelserne og turneringerne - med klubberne Tåstrup,
Glostrup og SB50/Ishøj er én af hjørnestenene i Dagbadmintons mange aktiviteter.

Side 4

Efter vore turneringer hos hinanden hygger vi os bagefter med fælles spisning til stor
glæde for alle.
Firkant-turneringen, inkl. CUP og Maddag i Tåstrup
Alle turneringer m. m. er forløbet til alles tilfredshed.
Det skal nævnes, at der ved turneringen i Tåstrup deltog 114 spillere.
Ved den tilsvarende turnering i Greve deltog 96 spillere.

3. Deltagelse i DGI-arrangementer
Dagbadminton modtager løbende invitationer fra DGI.
 Holdturneringen i Karlslunde
Bl.a. afholder DGI hver sæson en holdturnering i Karlslundehallerne.
Denne turnering har vi deltaget en årrække i.
I den forløbne sæson deltog vi igen med 6 hold af 4 spillere, og nogle af holdene
klarede sig pænt i dette selskab, men det kan nok ikke skjules, at alderen er begyndt at
trykke lidt hos en del.
 Div. invitationer, herunder inspirationstræf
Foruden diverse tilbud om turneringsdeltagelse afholder DGI også et par
inspirationsdage, hvor vore spillere kan deltage, hvis de har lyst til at blive lidt
dygtigere med ketsjeren.
I indeværende sæson var 4 spillere af sted, heriblandt mig selv - og de drog tilfredse
hjem.

4. Samarbejde med Badminton Danmark
Årligt Ældretræf
I en årrække har Badminton Danmark, under ledelse af Tanja Berg, afholdt et årligt
Ældretræf hos os.
Det har hvert år været en succes, hvor præmierne bl.a. har været billetter til
Copenhagen Masters.
Sidste gang, den 1. november 2012, var der deltagelse af 66 spillere fra Helsinge,
Tåstrup, Glostrup og Greve Strands Badmintonklub, og hvor over halvdelen var fra
Greve.
Desværre arbejder Tanja ikke længere for Badminton Danmark, så i øjeblikket er
arrangementet på stand by.
Side 5

Alt i alt endnu en god sæson for Dagbadminton, hvor Ældresagens Badminton dog desværre
har fyldt alt for meget !!!
Kurt Ivan Rømer, Formand for GSB Dagbadminton

Side 6

Beretning GSB-Generalforsamling 2013/14
Motionister og Intern ved Sven-Erik Hørmann
Der findes 3 slags motionister - de glade men tavse – de glade og meget aktive – og de andre.
de andre - pensionisterne eller dagbadminton - vil Kurt berette om.
Som motionistformand kan jeg sige, at jeg repræsenterer GSB’s økonomiske fundament –
støttepillerne – det tavse men glade flertal – der bare ser hen til den time eller to hvor ketsjeren skal
svinges og det sociale samvær med de øvrige spillere nydes. Tavse fordi det eneste tidspunkt man
hører fra dem, er ved kontingentstigninger eller baneaflysninger – og heldigvis har der ikke været
mange aflysninger i den forgangne sæson – og kassereren har hvisket mig i øret, at der heller ikke
bliver kontingentstigninger – så der er derfor ikke meget mere at berette fra motionisterne – som
bare nyder deres medlemskab af GSB
Internspillerne er også motionister – men lidt mere vilde - ca. 120 glade motionister, der sætter ca.
10 søndage af - hen over vinteren - for at deltage i vores Internturnering.
I år har vi haft 8 hold af 14 spillere – men ser jeg tilbage da jeg startede som internspiller for mange
år siden var vi 16 hold af 14 spillere – så det er desværre gået noget tilbage – men en ting glæder jeg
mig over – de er ikke holdt op med at spille badminton alle sammen – og det er Kurts store
fortjeneste at vi kan genfinde de fleste af dem hos dagbadminton – eller hos pensionisterne, som vi
kalder dem.
Vi forsøger hele tiden at skabe et fremstød for Intern, og håber vi kan få fat i både de unge spillere
– og en del af de mange motionister, som spiller rundt om i vore skoler og haller.
I efteråret startede vi et projekt vi kaldte mandagstræning – hvor vi annoncerede efter mænd og
kvinder som havde lyst til at spille badminton - men ingen at spille med – vi tilbød samtidig at der
ville være trænere tilstede – så man kun lære at håndtere en ketcher – hvis man ikke havde prøvet at
spille før.
Det blev en stor succes – af de mange tilmeldte – holdt 16 fast – og flere af dem er allerede blevet
tilknyttet Intern.
Jeg vil gerne i den forbindelse sige tak til Bo Holm – og hans søn – som begge har gjort et stort
stykke arbejde på mandagstræningen
Vi har- som tidligere - haft en juleturnering eller miniturnering med 58 deltager hvilket var helt
overvældende – og den 29.marts slutter vi sæsonen med et stort finale stævne hvor alle Internspiller
er på gulvet – dagen sluttes med en stor afslutningsfest på Cafe Arena – håber vi da – idet der pt. er
nogle problemer i forbindelse med at forpagter er holdt op.
Afsluttende kan jeg kun anbefale, at man melder sig til Intern – hvor man sætter stor pris på de
sportslige udfordringer – men samtidig sætter lige så stor pris på det sociale samvær.
Til sidst skal der lyde en tak til bestyrelsen for et behageligt og konstruktivt samarbejde – og en tak
til Bjarne Hansen – som er primus motor i Intern – samt til holdlederne Helle Wiil, Michael Jensen,
Bo holm, Cartsen Forsberg og Kent Fjordvald, Kim Morton og Eva Zelerski.
Sven-Erik Hørmann

