Referat fra generalforsamling i Greve Strands
Badmintonklub
onsdag d. 30. marts 2016

Generalforsamlingen blev afholdt i Aktivitetshal 1 med deltagelse af ca. 40
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 og kom her ind på det høje
sportslige niveau, men også på bekymringer om tilgang især af de
yngste. Ligeledes blev der talt om økonomiske udfordringer, herunder
mange nye tiltag til at skaffe midler. Endelig en opfordring til at holde
fast i vore værdier, som loyalitet og rummelighed. Anne Marie nævnte
også, at der vil blive arbejdet på en organisationsændring i nær fremtid.
Der blev spurgt ind til, om man kan regne med at beholde alle vore tider
til udlejning i næste sæson, hvortil Anne Marie svarede, at det kan man,
hvis de altså bliver brugt, idet der med mellemrum bliver optalt, hvor
mange, der er på banerne. Der blev stillet forslag om at nedsætte
betalingen for baner efter kl. 21. da der ikke er ret mange på dette
tidspunkt. Beretningen blev godkendt. (vedhæftet).

3. Udvalgsformændenes beretninger.
Ungdom
Helle Holm fremlagde beretning for ungdomsafdelingen.
Helle talte om godt samarbejde i trænerteam og højt sportsligt niveau –
dalende medlemstal p.g.a. skolereformen - vellykket sommer Camp –
godt samarbejde med andre klubber og en god tur til La Santa.
Beretningen blev godkendt (vedhæftet).

Elite
Anne Marie oplæste i Jonas Lyduch’s fravær beretningen. Der blev talt
om det høje niveau for især vore unge spillere. Efter sidste års
guldmedalje måtte vi i år nøjes med en 4. plads, hvilket er helt
acceptabelt efter mange skader. Der vil til næste år blive satset meget
på spillere af egen avl, samt tilgang af danske spillere (herredoublen
Mathias Christiansen og David Daugaard fra Gentofte samt herresingle Kim
Bruun fra TSS) Rigtigt godt træningsmiljø og energi, og der bliver arbejdet
meget på klubfølelse, og at hjælpe med ved arrangementer som f.eks.
Roskildefestival. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer, og den
blev godkendt. (vedhæftet).
Senior
Rasmus Quist fremlagde beretning og fortalte om godt samarbejde
imellem de forskellige afdelinger ungdom/senior og hjælp fra andre
afdelinger med diverse jobs for at få det hele til at køre. Der er rigtig god
stemning og energi på træningerne og mange unge talenter at arbejde
med. Det kan kun gøres ved hjælp af de lidt ældre spillere der er rigtig
gode til at indlemme de mange unge i seniortruppen. Der bliver gjort en
masse for at skaffe penge via Roskildefestival. Beretningen blev
godkendt (vedhæftet).
Veteran

På grund af Søren Nielsens død var der ingen beretning fra Veteran.
Brian informerede dog om rigtig god stemning og god energi i denne
afdeling – dog er der mangel på damer.
Dagbadminton
Kurt Rømer fremlagde beretning der mest handler om stadigt voksende
medlemstal – masser af aktiviteter og godt samarbejde med Nadia, når
der er behov for lidt flere baner til forskellige arrangementer, og med
andre klubber.
Beretningen blev godkendt (vedhæftet).

Motionist og Intern.
Svend Erik Hørmann fremlagde beretning for begge afdelinger.
Der var ingen spørgsmål og kommentarer og den blev godkendt.
(vedhæftet)

4. Godkendelse af det reviderede regnskab
Henrik Elbrønd fremlagde regnskabet, som udviser et overskud på kr.
143.000. Regnskabet blev godkendt. Regnskabet og kommentarer er
vedhæftet.
Der var følgende kommentarer:
Kontingentopkrævninger bør sendes ud før eller ved starten på
sæsonen.
Ønske om kontortid 1 gang om ugen på kontoret i Grevehallen
Større synlighed om aftaler og skattefri udbetalinger og godkendelser
heraf.

Henrik vil efterkomme ønske fra de interne revisorer og der vil blive
aftalt 2 årlige møder med interne revisorer for bedre opfølgning.
Regnskabet blev godkendt

5. Godkendelse af budget
Budgettet blev godkendt, således at det skal give et overskud. Dog
gælder dette det totale budget og ikke de enkelte poster
6. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke kommet nogle forslag
7. Valg til bestyrelsen.
Følgende var på valg/modtog valg
Anne Marie Lyduch for 2 år
Kasserer Henrik Elbrønd for 1 år
Seniorudvalgsform. Rasmus Quist for 2 år
Ungdomsformand Helle Holm for 2 år
Motionist/Intern udvalgsform. Sv.E.Hørmann for 2 år
Sponsorudvalgsformand Michael Bygum for 1 år
Veteranudvalgsformand Steen Petersen for 1 år
Dagbadmintonsformand Kurt Rømer for 2 år
Bestyrelsesmedlem Lone Mathiesen for 2 år
Bestyrelsesmedlem Bo Holm for 2 år
Suppleanter
Jørgen Fjordvald for 2 år
Rene Bo for 1 år

8. Valg af kritiske revisorer og suppleanter
Michael Bygum, suppleant Karsten Jensen
Ikke på valg
Jørgen Fjordvald, suppleant Rene Bo

ulige år
lige år

9. Eventuelt
Rene Bo ønsker, at bestyrelsen kontakter Badminton Danmark for at
foranledige, at alle kampe spilles i Ligaen, også ved kvart-, semi- og
finaler, da tilskuere føler sig snydt, når kampen pludselig slutter i utide.
Jørgen Fjordvald ønsker genindførelse af ”personliste” som vi havde
tidligere med alle navne og adresser på personer med ”jobs” i klubben.
Veteranafd. ønsker mere integrering i klubben – mangler spillere fra 2540.

Formanden takkede dirigenten for god ro og orden

Referent
Lone Mathiesen

div. vedhæftninger.

Formandens beretning 2016
For 19. gang skal jeg i dag aflægge formandens beretning. For 28. gang i træk har jeg
deltaget i GSB´s generalforsamling. Det er der vist ikke mange, der kan prale af. Det
betyder, at jeg i de sidste 28 år har været med i og præget udviklingen i GSB. Nogle
af jer har været med noget af vejen, hvilket har været dejligt. Nogle har været ledere
undervejs, nogle har bare været almindelige medlemmer og spillet badminton. Men
fælles for jer alle har været jeres glæde og interesse for GSB. Det har været trygt for
mig at have jer omkring mig, at mærke støtten, vi er på rette vej. Vi har vendt
verdenssituationen og har ikke altid været enige. Det kan man ikke være, når så
mange forskellige mennesker arbejder på en fælles sag. Men vi er nået langt. Vi er
fulgt med tiden, vi har sat GSB på landkortet ja verdenskortet. Der er dyb respekt om
det arbejde vi laver og de resultater, vi har opnået.
Derfor er jeg stolt og glad over vores sportslige resultater. Danske mestre i 2015 for
4. gang og sikke en kamp. Hvem husker ikke finalesejren, som ingen havde regnet
med over Skovshoved for et år siden. I År blev det kun til en 4. plads, men vi er ved
at stable et nyt hold på benene. Et ungt hold, hvor specielt pigesiden er spændende at
følge. For det er nemlig egen avl på alle pladser.
Jonas vil mere detaljeret komme ind på seniorafdelingen, men jeg er glad og stolt af
hele afdelingen. I mine mange år som formand har jeg ikke set den bedre. Sportsligt
bliver der knoklet med mange flotte resultater og socialt bliver der råhygget ved
mange lejligheder. Der er simpelthen plads til alle og der bliver arbejdet for alle.
At have en velfungerende seniorafdeling kræver viden og ekspertise. Det har vi i
Nadia, Jonas, Rasmus, Joachim som hjælper og Henrik som styrer økonomien, så stor
ta til jer.
Der skal også lyde en stor tak til Jesper Hougaard for hans flotte arrangementer ved
vores ligakampe. De bliver udført med stor professionalisme. Tak til alle hjælperne
på gulvet med, til Sven Erik, Jørn Barsholm og Vivian for andet forefaldende arbejde
ved ligakampene. Lægning af baner har Søren Nielsen altid stået for. Du er og vil
blive savnet. Så her har vi en ny udfordring, vi skal have løst.
Jeg er glad og stolt af alle de flotte resultater, som bliver udført af vores
Ungdomsafdeling. Det vil Helle sikkert komme ind på. Jeg sidder tit på bænken i
hallen og glæder mig over, hvordan der bliver gået til den til træningen. Det er skønt
at se. Sidste år udtrykte jeg bekymring for specielt tilgangen af de yngste årgange.
Denne bekymring viste det sig at være berettiget. Vi har fået et godt trænings set up

for de allermindste, men det er vigtigt, at vi har fokus på fødekæden. Nye medlemmer
kommer ikke af sig selv.
GSB er ikke kun senior og ungdom. Veterantræningen om mandagen fungerer, men
med en ny veteranformand var det måske en ide at kigge på, om vi ikke skulle gøre
en indsats for at få flere yngre veteraner tilknyttet afdelingen. Jeg synes, det er trist, at
flere af vores tidligere seniorspillere vælger andre klubber, når de bliver veteraner.
Jeg er utrolig glad og stolt over vores dagbadmintonafdeling. Jeg husker, da det var
en husmoderafdeling, som blev mindre og mindre. Godt at mændene blev lukket ind
Sikke glæde, entusiasme, der bliver udvist i den afdeling. Stor tak til alle jer, der også
melder sig til diverse småjobs i klubben. I er bare for seje.
Økonomi og indtægtsmuligheder er vigtig for klubbens overlevelse. Derfor er
samarbejdet med Greve kommune meget vigtigt. Vi har de sidste 4 år fået 250.000 kr
ekstra fra Greve kommune. I vores samarbejde forpligtiger vi os til at være synlige i
lokalområdet. Vi har mange gode initiativer i gang i dette samarbejde. Vi har lavet
projekter på både Hedelyskolen, Holmeagerskolen og sidst Mosedeskolen. Vi har
igen i år også fået et tilskud fra elite- og talentpuljen. Beløbet er ikke så stort som
tidligere.
Der skal lyde en stor tak til de trofaste sponsorer nye som gamle som igen i år har
bidraget, så vi kan holde og udvikle det sportslige niveau.
Vi har i år gennemført flere tiltag for at sikre mere indtjening. Vores smash it var en
success. Ideen fik jeg ved at skele til både svømning og karate. I karate hedder det
kick, så vi kaldte selvfølgelig vores koncept for smash it. Her smashede vi 70.000 kr
ind til klubkassen. Det var et større arbejdede jeg begav mig ud i her. Men det var det
værd. Tak til Helle, Nadia og Rasmus for at hjælpe til. En stor tak til alle de spillere,
som var med til at skaffe sponsorer og en lige så stor tak til de enkeltpersoner og
firmaer, som støttede arrangementet. Sommerferieaktiviteterne gav igen i år et
overskud. Vores sommercamp var en stor succes. Tak til jer forældre, som tog aktivt
del i den. Vores turneringer gav igen i år et pænt overskud. Tak til Jette, Lone og
Peter for at være tovholdere på vores turneringer og tak til jer, som trofast sidder ved
dommerbordet og i tællerstolene igen og igen,.
Som noget nyt i år var vi igen på Roskildefestivalen. Det blev ikke den store
guldgrube i forhold til de timer der blev lagt i det, men nu er vi i gang.
Vi indkaldte til et seminar i maj med henblik for at fortælle interesserede om klubben
og hvilke udfordringer vi havde. Der mødte et pænt antal mennesker op.
Dagbadminton tilkendegav, at man gerne vil hjælpe ved forskellige opgaver. Tusind

tak for det. Der var en vilje til at hjælpe fra de fremmødte. Samtidig sendte jeg en
rundsending rundt for at spørge om hjælp. Her meldte tre personer sig til at arbejde
med kommunikation. Der skal lyde en stor tak til Karin for at søsætte vores nye
nyhedsbrev, en stor tak til Jeanette Strøm for at være tovholder på vores nye
hjemmeside, som går i luften en af dagene. En stor tak til Bjarne, Kurt, Mark
Sørensen og Heidi for at være med ind over. Den nye hjemmeside skulle være mere
funktionel end den gamle, så vi håber, at den er kommet for at blive en rum tid.
Jeg er utrolig stolt og glad for alle de frivillige kræfter, der bliver lagt i diverse
opgaver i klubben. Det er nødvendigt, hvis vi skal udvikle os.
Der bliver lavet mange ting, som I kan høre og igangsat mange tiltag. Det er også
nødvendigt, hvis vi skal udvikle os og være med i front. Vi har rigtig mange
udfordringer vi skal forholde os til, hvis vi også i fremtiden vil være med.
Her tænker jeg på økonomien? Hvordan bliver vi ved med at skaffe penge til
klubkassen?
Hvordan skaffer vi og hvordan holder vi på vores sponsorer? Hvem gør det?
Hvad med alle vore vores arrangementer. Vi er afhængige af, at vi afholder vores
turneringer, Smash it, Roskildefestivalen, sommercampen, sommeraktiviteterne, ja alt
der kan give penge.
Vi er også afhængige af vores støtte fra Greve Kommune. Vi har de sidste 4 år med
møje og besvær fået 250.000 kr fra Greve kommune oven i vores elite og talentstøtte.
Får vi også det fremover? Det vil kræve forhandlinger og overtalelsesevner. Bliver
vores elitestøtte ikke forhøjet har vi også her et problem. Dette skal der arbejdes med
politisk. Greve Kommune skal forstå, hvad de mister, hvis de ikke støtter og hjælper
os. Vi skal også i GSB finde ud af, hvad vi vil?
Vi har udfordringer på medlemsskaren. Vi bliver presset på medlemmer. Vores
medlemstal er faldet. Vi har ikke så mange ungdomsmedlemmer som før. Skyldes det
den nye Folkeskolelov, eller er det fordi der er andre og bedre tilbud. Dette må vi
også se på.
Vi har udfordringer på kommunikationsfronten synes jeg. I gamle dage klarede vi
problemerne på bænken nede i hal 2. Det gør man ikke længere. Folk er ikke så
meget i hallen længere. Nu bruger vi mails frem for direkte mundtlig kommunikation.
Det kan også være meget godt i nogle tilfælde, men ikke altid. Jeg foretrækker en god
dialog. Så jeg anerkender, at god kommunikation er noget vi skal gøre noget ved.
Åbenhed er en vigtig del i det at skabe samhørighed i en så alsidig klub som GSB.
Det vil jeg gerne være med til at sikre.

At drive en klub af GSB´s størrelse er som jeg tidligere har sagt næsten det samme,
som at drive en virksomhed. Forskellen er bare, at vi er frivillige. Vi er nogle, der
bruger rigtig mange timer i denne klub. Der er mange hjælpere, men vi har brug for
alle hænder. Vi har ikke råd til at miste nogen, hvis vi skal fortsætte den udvikling vi
er i gang med.
I GSB har vi nogle værdier, som jeg sætter stor pris på og selv har været med til at
lave. En af værdierne er loyalitet og rummelighed over for alle.
Denne værdi synes jeg vi skal arbejde og have fokus på i året der kommer
Nu har jeg været med i GSB i mange år og har været glad for det. Jeg må dog sige, at
jeg ser en tendens til, at der er for meget brok, mistillid frem for tillid, rygter frem for
at få afklaring over, om rygterne er rigtige. I drømmer ikke om, hvad jeg hører af
usandheder. Hvor kommer det dog fra.
Jeg går ud fra, at alle der melder sig til frivilligt arbejde i GSB gør det for at hjælpe
klubben. Vi vil alle GSB det bedste. Derfor vil jeg appellere til, at der bliver sat fokus
på en anden af vores værdier nemlig sammenhold. Holder vi ikke sammen i GSB er
det efter min mening den største trussel vi har. Det kan i sidste ende gå hen og
ødelægge den klub vi alle holder så meget af.

Eliteformandens beretning
Eliteafdelingen har igen haft et rigtigt travlt år. Nadia og jeg løber rigtig stærkt. Vi
synes, der er rigtig meget at lave i seniorafdelingen. Sidste sæson sluttede jo med
vores sensationelle sejr over Skovshoved. En sejr ikke mange havde regnet med. I
skrivende stund er det en kendsgerning, at 1. holdet blev nr 4. Vi har været ramt af
skader i mange af vores holdkampe. Vi er dog stolte af vores hold, som er et ungt
hold med egen avl på pigesiden.
Sæsonen er ved at slutte, men der er stadig visse ting vi ikke ved noget om endnu.
Hvem vinder guld i ligaen. Ja, det er der jo ingen der gør, så i princippet er vi jo
stadig danske mestre?
2. holdet rykkede i sidste op i 1. division. Trods en del skader er det nok
usandsynligt, at vi kan holde os oppe. Jeg er fortrøstningsfuld. Der er så mange unge
talenter, som gør det rigtig godt, så de skal nok komme op igen
3. holdet bliver i 3 division.
4. holdet i Danmarksserien og 5. holdet i serie 3 er ikke afklaret endnu. Der er stadig
holdrunder tilbage
Individuelt er der lavet rigtig flotte resultater. Det vil tage for lang tid at nævne alle
de resultater her. Vi har mange spillere, der har gjort det rigtig flot, men jeg er
specielt stolt over vores unge spillere. Vi har haft tre unge piger med til U VM. I den
forgangne weekend fik vi en europamester og en bronzemedalje i damedouble i U17.
Desuden var pigerne med til at sikre sig holdmesterskabet. Stort tillykke til Michelle
Skødstrup, Amalie Magelund og Sofie Nielsen.
Vores spillertrup er meget ung, og de vil rigtig meget med deres badminton. Det er
dejligt, da det betyder, at vi har rigtig meget at arbejde med. Vi har rigtig mange af
vores egne unge spillere på de forskellige hold. Der bliver gået til den på træningen.
Vi har et fantastisk træningsmiljø med stor deltagelse hver gang. Der er en god
stemning og gejst. Det giver os trænere rigtig meget at lave. Men når resultaterne så
kommer, er det arbejdet værd
At holde styr på 40 mennesker på en træningsaften er en stor mundfuld, så derfor er
det glædeligt, at vi har Peter Jørgensen tilknyttet som hjælpetræner en gang i mellem.
Peter holder desuden styr på, hvem vi må bruge på hvilket hold og hvornår. Desuden
har han også styr på vores modstandere. Hvordan de har klaret sig mod andre hold
osv. Peter har jeg headhuntet fra Albertslund, da jeg var træner der. Han har gjort et
fantastisk arbejde. Tusind tak for det. Peter er desuden med omkring
Roskildefestivalen. Det er en event, hvor jeg forventer stor deltagelse og engagement
fra seniorafdelingen. Det er forhåbentligt et arrangement, hvor vi kan hygge os
sammen, og så giver det penge til klubkassen.
At stable et decideret eliteudvalg op at stå har været svært igennem årene. Derfor er
det dejligt, at Rasmus Quist og Henrik Elbrønd er kommet ind over. At afholde
spillersamtaler med henblik på næste sæson har Henrik og Rasmus været en stor del

af. Alle aftaler er stor set på plads. Så tidligt ude har vi aldrig været før. Så stor tak til
Rasmus og Henrik for en fantastisk sparring og hjælp.
Vores spillertrup er næsten på plads. Vi har fået tilgang af herredoublen Mathias
Christiansen og David Daugaard samt Kim Bruun i herresingle fra TSS. Nogle unge
drenge, som vi glæder os til at arbejde med. Vi må skele til økonomien. Vi har de
penge vi har, men det har været vigtigt for os omkring seniorafdelingen, at vi gerne
vil hjælpe vores egne unge spillere
Tak til Jesper Hougard som har været tilknyttet vores sponsorarbejde, vores
ligaarrangementer som toastmaster og har lavet mange nye tiltag med videoklip til
vores erhvervsklubarrangementer og på de sociale medier. Vi har desuden haft besøg
af spændende personer hos vores erhvervsklub til vores ligakampe. Jesper er
oprindeligt bordtennisspiller og har ikke selv spillet badminton, men vi har åbenbart
gjort ham interesseret i GSB. Dejligt at folk udefra har lyst til at hjælpe GSB. Stor tak
til Jesper for hans engagement. Også tak til Joachim for at hjælpe, når der har været
brug for det.
Vi gør meget ud af at lære vores unge spillere om holdånd og klubfølelse, da vi
mener det er vigtigt, at også de er med til at gøre et stykke arbejde i klubben. Flere af
vores spillere er trænere og hjælper til ved flere lejligheder. Men vi vil gerne have
dem endnu mere engagerede
Til slut tak til Nadia for fantastisk trænersparring og samarbejde.

Beretning Seniorafd. 2016
Først og fremmest skal der lyde en tak til hele GSB. Vi fra Seniorafdelingen vil gerne takke
Ungdomsafdelingen for et godt samarbejde samt sparring. Der skal lyde en kæmpe tak til motionisterne,
spillerne fra intern samt dagbadminton for jeres hjælp til vores interne opgaver – herunder opgaver
vedrørende linjedommer tjanser. En særlig tak til Bjarne Mayer for altid at have det store overblik og
tovholder på opgaven.
Vi startede året som vi plejer med den årlige opstartslejr. Igen i år var det en fantastisk
oplevelse, hvor vores nye spillere fra ungdom samt nye ”senior” spillere blev rystet godt sammen. Dette
skete igen ved en event dag hvor der var stor fokus på samarbejde og hvor spillerne blev sat overfor
uvante opgaver hvor niveauet på badmintonbanen ikke var til meget hjælp. Derfor skulle spillerne finde,
for nogen, ukendte evner frem for at løse opgaverne de blev sat overfor. Det var en dag hvor
konkurrencegenet blev testet af og med godt humør hele vejen rundt. Stor tak til træner-teamet for et
godt planagt arrangement med hjælp fra Kenneth Thornild.
I januar afholdte vi vores årlige Senior Grand Prix turnering som igen var godt besøgt. Der var
flere af de danske topspillere der havde fundet vej til Greve hallerne. Det høje niveau blandt deltagerne
gav muligheden for at vores unge spillere kunne prøve kræfter med nogle af de bedste danske spillere.
Set over hele turneringen er vi meget tilfredse med logistikken, hvor Lone Mathiesen gjorde et fantastisk
arbejde, men også spillet på banen for vores egne var tilfredsstillende.
I sommeren startede vi i Senior et nyt initiativ som bestod i at deltage på Roskilde Festivalen
som hjælpere, hvilket var en stor succes men vi ser et stort vækstpotentiale. Vores medhjælpere fik
rigtig positiv feedback og vi har besluttet at vi i den kommende sommer vil deltage med hjælpere igen,
men denne gang stille med godt 100 medhjælpere.
Slutteligt vil jeg gøre kort status og se fremad. Vi har i GSB en meget spændende og ung
seniortrup hvor der bliver arbejdet stenhårdt. Med så mange unge spillere er vores ældre kulturbærer
utrolig vigtige for os. Vi vil fremadrettet have stort fokus på at bibeholde disse mennesker, da de er
årsagen til at indlemmelsen af nye spillere i Seniortruppen fungere så godt som det gør. Vi skal derfor,
som nævnt, fremadrettet arbejde på at fastholde disse spillere men forsat også arbejde med at have et
meget attraktivt træningsmiljø for unge talenter. Dette må være vores mål for den kommende sæson i
Seniorafdelingen.
// Rasmus Quist

Årsberetning fra GSB Ungdom.

Der er sket rigtig meget i ungdomsafdelingen i 2015.
Vi har i USU haft et spændende år, men masser af glade spillere og spændende
projekter 
Vi har i 2015 haft et godt og stabilt samarbejde med vores trænerteam, som var det
team vi i USU sammensatte i 2014. Der har været en enkelt udskiftning, lige før jul,
da Nanna Brosolat var højgravid og valgte at stoppe lidt før tid pga. eksamens stress,
men vi har heldigvis fået en kvalificeret afløser i Marie Røpke. For den kommende
sæson er Mikkel Delbo, Mikkel Elbjørn, Nikolaj Overgaard, Rasmus Quist og vi er fuld
gang med de sidste. En kæmpe tak for deres indsats.
Vi kæmper fortsat med skolereformen og dalende medlemstal og har planlagt at vi
til den kommende sæson skal samarbejde med SFO’erne, således at vi kan få flere
børn i hallen
Sommeren 2015 var først år med GSB Camp i USU regi, vi havde 67 spillere fra
Schweiz, Belgien, Frankrig, USA, England, Tyskland, Sverige og naturligvis Danmark.
Alle boede i Greve IC og spiste på Langsiden, rigtig mange forældre tilbød deres
hjælp, hvilket var super dejligt. En stor tak til alle der hjalp til, både forældre,
personalet på Langsiden og ikke mindst vores Træner Team. USU har også fået lov til
at køre GSB Camp i 2016 og vi har i skrivende stund 42 tilmeldinger og mange
forespørgsler, så jeg er ikke i tvivl om, at vi nok skal få fulde haller igen i år.
Vi har stadigvæk stor fokus på de mindste årgange, da vi ikke har den ønskede
tilgang af spillere. Vi er stadigvæk med i ”Badminton på Toppen”, som har været til
glæde for mange det sidste år. Mange af spillerne fra projektet er nu også kommet i
gang med både holdkampe og turneringer, så det går den rigtige vej. ”Badminton på
Toppen” fortsætter også i GSB til næste sæson.
Vi har i 2015 udvidet vores GSB / SSB samarbejde til også at omfatte Hvidovre og
KMB. Det har i år været for U15/U17 i Greve Hallen og U11/U13 samt U19/U21 i OJD
Hallen i Solrød, samarbejdet fortsætter naturligvis til næste sæson.

Vi har i denne sæson fået kvalificeret vores U13 og U17 hold til både SM og DM. Så
vi X’er fingre for medaljer både for U13 i Middelfart og for U17 i Sakskøbing.
Vi har her i påsken været en uge på Club La Santa med 22 spillere fra U13 – U17, det
var en fantastisk uge, med samvær på tværs af årgange og niveauer. Vi lavede en
Facebook gruppe, så forældrene kunne følge lidt med i hvad vi lavede og fik lagt en
masse billeder og videoer op. Vi havde et dagligt træningspas på 2 timer i hallen og
så var vi med i en masse forskellige aktiviteter, så som Beachvolley, fodbold, tennis,
Ballet hold, pilates, morgengymnastik, Sumba og en masse andre ting. Mange af
spillere udfordrede trænerne i de forskellige aktiviteter, til stor underholdning for
resten af gruppen. Det lykkedes os, at reservere et stort TV i sportsbaren, så vi
kunne følge med i bronze kampen herhjemme med pizza og sodavand. Tak for lån af
jeres dejlige unger og ikke mindst en stor tak til Quist og Elle, som var fantastiske at
have med på tur 
Til slut vil jeg gerne sige stor tak til vores træner team, de gør det super flot og ikke
mindst en stor tak til USU for deres store arbejde, der bruges rigtig mange frivillige
timer på at få tingene til at køre – Tak for kampen !!
Helle Holm
Formand, USU

Beretning GSB-Generalforsamling 2015/2016
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. 100 glade motionister, der sætter ca.
10 søndage af - hen over vinteren - for at deltage i vores Internturnering.
I år har vi haft 7 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 at skabe et fremstød for Intern, og håber vi kan få fat i yngre 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 torsdagstræning – 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 kunne 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 Frederik– som begge har gjort et
stort stykke arbejde på torsdagstræningen
Vi har- som tidligere - haft en juleturnering eller miniturnering med 48 deltagere - hvilket var helt
overvældende taget i betragtning at det var 2. søndag i advent og mange var optaget af
juleforberedelser – og den 9. april næste lørdag slutter vi sæsonen med et stort finale stævne hvor
alle Internspiller er på gulvet – dagen sluttes med en stor afslutningsfest på Cafe Langsiden.
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 Michael Jensen, Bo holm,
Cartsen Forsberg og Kent Fjordvald, Kim Morton og Eva Zelerski.
Sven-Erik Hørmann

Greve, fredag den 4. marts 2016

Dagbadmintons Årsberetning 2015 / 2016
Jeg har tidligere berettet udførligt og dybdegående om det arbejde og de aktiviteter, som
foregår hos Dagbadminton.
Denne gang vil jeg derfor ”nøjes” med at pege på de nye ting, som er sket hos Dagbadminton..
Dagbadmintons medlemstal og Haltider
Inden for de sidste par år har vi fået en tilgang på 10-20 nye spillere ( bl.a. Lone Mathiesen og
Sven-Erik Hørmann ), hvilket jo er særdeles glædeligt.
Men det kan undertiden også give pladsproblemer.
Tidligere havde vi også tid i Hal 3, men den tid blev frataget os, da den af forskellige grunde
ikke blev benyttet tilstrækkeligt.
Vi har således været nødt til at flytte vores såkaldte ”1. Tirsdag i måneden” fra kl. 9 til kl.
9.45, da vi først har rådighed over 2 haller fra kl. 10.
Nadia har træning i Hal 2 indtil kl. 10 tirsdag og torsdag.
Men det skal siges med det samme, at jeg og Dagbadminton har et fortrinligt samarbejde med
Nadia og hendes spillere.
Når vi f.eks. har brug for ekstra kapacitet fra kl. 9 til vores turneringer med de tilsvarende
klubber i Glostrup, Tåstrup og SB50/Ishøj, så behøver jeg blot at nævne det for Nadia, - og så
er den sag i orden. Der har ikke været behov for at søge disse turneringer som
særarrangementer, idet vi kan afholde dem indenfor vores egen tid med hjælp fra Nadia.
Men det gør vi dog nu, idet vi nu har været ca. 100 spillere til vores turneringer i Greve.
Lidt hjælp til spil(ler)-udvikling
Jeg har ligeledes talt med Nadia om muligheden for, at hun kunne stikke hovedet ind til os og
måske give nogle gode råd til de spillere fra Dagbadminton, som gerne vil forbedre deres spil.
- Og hun har set positivt på dette.
Det er dog til dato ikke blevet til noget, da Nadia som bekendt har meget andet at se til, hvilket
jeg har stor forståelse for.
Men jeg har spurgt Mads Christoffersen - som jeg også har haft en rigtig god kontakt til - om
han havde lyst og tid til at give en hjælpende hånd.
Mads træner selv med Nadia, indtil kl. 10, hvorefter han har nogle ledige timer, indtil han
enten selv skal træne eller træne ungdomsspillere.
Og Mads har tilbudt en hjælpende hånd mellem kl. 10 og 12.
Det bliver sat i værk første gang, tirsdag den 15. marts, hvor Mads vil komme ind til
Dagbadminton og gå lidt rundt for at se, hvor han måske kan gøre en lille forskel.
En gestus, som Dagbadminton ikke vil glemme.
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Hjælp til diverse opgaver i GSB
En del spillere fra Dagbadminton har rakt en hjælpende hånd, når GSB har haft brug for det.
Dagbadminton har således hjulpet til i forbindelse med GSB’s årlige Bankospil.
Når GSB har afviklet forskellige turneringer har Dagbadminton-spillere i en vis udstrækning
hver gang stillet sig til rådighed som tællere eller hjælpere.
Nogle Dagbadminton-spillere ( heriblandt mig selv, når jeg kan ) stiller sig til disposition som
linjedommer til GSB’s ligakampe på hjemmebane.
Og senest - til kampen på hjemmebane mellem GSB og Skovshoved - hjalp en del spillere til
med klargøring af Hal 1.
Socialt samvær
For en del år tilbage kunne Dagbadminton bl.a. benytte ”Glasburet” i Caféområdet til socialt
samvær.
Her kunne man medbringe lidt hjemmebagt kage og lign., hvilket var særdeles hyggeligt.
Siden da har situationen været helt anderledes.
Da den nuværende forpagter af Café Langsiden havde åbent om formiddagen - første mandag i
måneden, anden tirsdag i måneden, … etc. undtagen fredag - forsøgte Dagbadminton at
indrette sig derefter ved at lave sin ”1. Tirsdag i måneden” om til ”2. Tirsdag i måneden”,
således at vi her havde en mulighed for at gå i Caféen.
Men så begyndte Caféen også at skulle holde formiddagsåbent en fredag i måneden, hvilket
medførte, at man ikke længere kunne regne med, at der var åbent 2. tirsdag i måneden.
Selvfølgelig kunne man få Caféen til at åbne på andre dage, men det krævede et antal på
mindst 20, og Caféen skulle ha’ besked forud, hvilket Dagbadminton ikke kan give, da vi ikke
ved hvor mange vi bliver, og hvor mange der efter spillet går i Caféen.
Konsekvensen har været, at vi går ned i GSB’s Klublokale, når vi skal samles til socialt
samvær m.m. - bortset fra vores store arrangementer som den årlige Julefrokost, vores årlige
Klubmesterskaber og vores store turneringer med Glostrup, Tåstrup og SB50 / Ishøj, som alle
afholdes i Café Langsiden.
Det er dog slet ikke optimalt, da Klublokalet ikke er hyggeligt belyst, mangler håndterbare
borde og langt flere stabelstole.
Det betyder f.eks. at ikke alle kan sidde ned, og det siger sig selv, at det ikke fremmer
interessen for at komme og deltage !!!
Almindelig oprydning efter sig mangler bestemt også en del. Vi har ofte mødt et lokale, hvor
der først skulle ryddes op efter andre, før vi selv havde lyst til at være der.
Indtil videre har vi trodset denne situation, men hvor længe synes Dagbadminton, at det er
hyggeligt at komme i Klublokalet til socialt samvær ?!
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Hvis Klublokalet skal kunne rumme 40-50 Dagbadminton-spillere, så kræver det en meget
hyggeligere belysning og en anderledes indretning mht. borde og stole.
Sportsligt
Igen i år har GSB Dagbadminton været repræsenteret godt ved DGI’s Holdturnering i
Karlslunde.
Det er en turnering, som Dagbadminton-spillerne er blevet særdeles glade for - med ønsket om
at deltage år efter år.
Vi deltog i år med 6 hold, hvoraf de to hold vandt turneringen.
Ældresagens Badminton i GIC
Forholdet mellem Dagbadminton og Ældresagens Badminton har ændret sig derhen, at tonen
os imellem er blevet meget bedre.
Men de kommer tilsyneladende i større og større antal allerede kl. 11+ og forventer at komme
til at spille, - og somme tider kan de komme til at spille på evt. ledige baner, til andre tider kan
de ikke, og så skaber det lidt for meget uro, fordi de kommer så tidligt.
Jeg har igen foreslået enkelte spillere, som jeg har haft kontakt til, og deres ledere, at de
spillere hos Ældresagen, som ønsker at spille fra kl. 11 eller tidligere, kan blive medlem af
Dagbadminton sideløbende med deres aktiviteter hos Ældresagen.
Dermed bliver de naturligvis nødt til enten at være med i Torsdags-turneringen 10 - 12 eller at
acceptere, at der i tidsrummet 10 - 12 ikke altid er nok ledige baner til at spille udenfor
Torsdags-turneringen.
Det sidste i denne sag er, at lederne nu har fået at vide, at det er sidste gang, Dagbadminton vil
bruge tid på dette. Hvis spillerne hos Ældresagen ikke overholder aftalen, så bortfalder den
helt, hvorefter ingen af dem skal komme før deres tid, kl. 12.
Dødsfald
Vi har mistet en virkelig god og altid hjælpsom kammerat, Mogens Hansen.
Mogens Hansen døde natten til tirsdag den 2. februar d.å.
Han var en spiller, som altid var parat til at række en hjælpende hånd - både internt hos
Dagbadminton, - men også med opgaver i forbindelse med turneringer arrangeret af GSB.
Han vil naturligvis blive savnet.
Ud over alt dette er sæsonen i det store og hele gået som den plejer.

På Dagbadmintons vegne,
Kurt Ivan Rømer, formand
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