Formandens beretning 07. september 2021 – for perioden 1/1/2020 - 31/08/2021.
Velkommen til.
Pga. covid-19 er denne generalforsamling et halvt års tid forsinket, så I vil lige som sidst, hvor vi havde lagt
regnskab om til kalenderår, opleve at jeg kommer til at nævne både sæson 18/19 og 20/21, som vi er i gang
med.
Jeg vil ikke bruge meget tid på at nævne, hvad der ikke har kunne lade sig gøre pga. covid-19, da det ikke
giver meget mening.
Men der er alligevel sket lidt siden vi sidst holdte generalforsamling.
•

•
•
•

•

Vi har netop taget hul på en ny toårig samarbejdsaftale med RSL.
Det betyder også nyt klubtøj for de næste to sæsoner og igen er det lykkedes at få solgt samtlige
reklamepladser på tøjet, hvorfor vi har valgt at tilbyde vores ungdomsspillere klubtøjet til den nette
sum af 495,- for et komplet sæt.
Vi nåede at få afviklet 1 åben, pointgivende turnering for alle ungdomsårgange og den anden blev
desværre aflyst pga. Covid-19.
Vi har afviklet begynderturnering i november ’20 med ca. 30 deltagere, men desværre blev den vi
havde planlagt i marts aflyst.
Undertegnede blev af Faaborg-Midtfyn Kommune i efteråret 2020 indstillet til titlen, som Årets
Frivillige Idrætsleder på Fyn. De øvrige kommuner på Fyn indstillede også hver sin kandidat, og det
blev Niels Kildelund fra GOG, der løb med titlen.
Vi opnåede igen hæder til klubben, da vi havde indstillet Birgitte Hindse til Årets Træner på Fyn
sæson 20/21 og DGI og Badminton Fyn valgte at kåre hende.
Dog strøg hun ikke helt til tops i landsfinalen ligesom vi gjorde med årets klub.

Ungdommen:
Vi har fastholdt strategien med at der forud for sæsonstart lå en sæsonplan klar til ungdomstrænerne, som
de kan arbejde ud fra, så vi er sikre på at have styr på den røde tråd gennem hele sæsonen.
I begge sæsoner har vi haft stor glæde af nogle kompetente ungdomstrænere, som har en rigtig stor del af
æren for den udvikling og trivsel de unge mennesker oplever i hallen.
Det der også er vigtigt i denne henseende, er at de fleste af dem er ”af egen avl”, hvilket også er klubbens
målsætning, at de skal være.
Derfor vil vi også fremadrettet forsøge at rekruttere ungdomstrænere og hjælpetrænere i egne rækker, så
vidt det er muligt.
Det lykkes også i høj grad, da vi har kunne fastholde de fleste ungdomstrænere og samtidig har kunne finde
nye til at træde ind i stedet for de trænere, som har ønsket at stoppe.
Rent sportsligt er det begrænset hvad der er at berette om, da holdturneringen ikke nåede at blive
færdigspillet. Derfor vil jeg gå direkte til et par ord om de enkelte ungdomshold.
Det var i sæsonen 19/20 vi fik startet Miniton op med Birgitte Hindse ved roret.
Det har været et super, vigtigt skridt for klubben at få taget, for på den måde får vi gang i de helt unge

årgange, og som bonus får vi også deres forældre med i hallen.
Succeskriteriet inden sæsonstart var at vi var 10 spillere på holdet inden udgangen af sæsonen, og ved
udgangen af sæsonen var vi på 17 spillere, så det må siges at være gået over al forventning.
I sæsonen 20/21 sluttede vi af med at være 19 Minitonspillere, så igen var det kanon flot opbakning til
konceptet.
En anden helt stor fremgang i deltagerantallet har vi set til Sjov og Badminton om tirsdagen, hvor de ved
udgangen af sæsonen 19/20 blot var 4 tilmeldte spillere og ved udgangen af 20/21 var 21 tilmeldte.
Det er glædeligt at se vi har fået så godt gang i fødekæden. Næste step bliver at få Sjov og
badmintonspillerne til at træne to gange om ugen.
Vi har desværre generelt set en nedgang i antallet af egne spillere på vores almindelige ungdomstræning
fra 20 spillere i 19/20 til kun 14 i 20/21, hvilket naturligvis er en konsekvens af at det først for alvor en nu vi
har fået gang i fødekæden nede fra.
Det, der er positivt, er at 12 ud af 14 tilmeldte var tilmeldt 2 gange om ugen i 20/21, hvor det kun var 10 i
19/20.
Derudover lykkedes det os i sæson 20/21 at tiltrække et større antal spillere udefra til jævnligt at komme og
træne med, herunder 10 forskellige navne fra TPI, 1 fra Aarup, 1 fra DHBK og 2 spillere fra Vissenbjerg.
I foråret 2021 lykkedes at få rigtig mange til deltage i udendørsbadminton, da vi ikke måtte være indenfor.
Vi investerede i net og bolde til udendørs brug og derudover måtte trænerne bare være kreative med
øvelserne, da det er begrænset hvad med kan lave udendørs, som har den store relation til badminton.
Det var fedt at se den begejstring spillerne havde ved at komme i gang igen.
Som prikken over i’et fik vi holdt en rigtig fin afslutning for ungdom lørdag formiddag den 26. juni, hvor
spillere, søskende og forældre var indbudt til en formiddag, som bød på både indendørs og udendørs
aktiviteter og vi fik sluttet af med grillpølser og brød, samt en tår at drikke. Omkring 50 personer inkl.
Trænere og leder var mødt frem.
Vi kunne ikke have ønsket os en bedre måde at runde den sæson af på.
Motionist:
Tirsdag og onsdag har vi baneudlejning i hallen.
Det er lykkedes at få lidt gang i tirsdagen, som ellers har været gabende tom.
Om onsdagen har tidsrummet 18-19 været fuldt belagt med 6 af 6 udlejede baner og fra 19-20 har
halvdelen været besat med 3 ud af 6 udlejede baner.
På onsdagsholdet, som er vores fleksifjer-hold, var der 24 tilmeldte i sæson 20/21 – en anelse færre end i
19/20, hvor der var komplet udsolgt med 32 tilmeldte og venteliste.
Senior:
På seniorplan har vi, som de fleste ved, et holdsamarbejde med Langeskov kaldet Team Fyn Badminton. Det
går rigtig fint med samarbejdet og det kører nu på 16. sæson.
I indeværende periode er NBBK, LBK og TFB blevet enig om en rammeaftale, som primært vedrører
økonomien mellem moderklubberne og TFB, for at sikre gennemsigtighed for alle parter.
Dette er rigtig rart det er på plads, så det ikke kun er nogle få mennesker der ved hvordan det hele hænger
sammen.

Rent sportsligt har seniorafdelingen haft et hold i 3. division, to hold i danmarksserien og et hold i serie 1.
Pga. covid-19 blev holdturneringen nulstillet og der har derfor hverken været op- eller nedrykning og alle
hold starter bare i samme række igen i denne sæson.
På senior oplevede vi en rigtig flot spillertilgang i løbet af foråret 2021 frem til deadline i juni. Deriblandt
Paw Eriksen og Steffen Rasmussen, som har spillet deres ungdomsår i Nr. Broby. Det varmer naturligvis
klubhjertet at se sådanne profiler vende tilbage.
Med nævnte tilgang kunne 3. divisionsholdet godt komme til at spille med om oprykning til 2. division.
Medlemsantal:
Rent statistisk er vi gået fra 185 medlemmer inkl. Ledere i kalenderåret 2019 til 210 medlemmer i
kalenderåret 2020. Det skyldes primært fremgang i aldersgruppen 25-59 år. Resten er stort set uændret.
Bestyrelsens fokus:
Hvis vi skal se lidt fremad, så vil vi i bestyrelsen blive ved med det, vi ved, der virker, og som vi er gode til.
Men vi kigger også meget indad, og især på området med at hverve frivillige og få forældre til spillerne til at
involverede sig mere i klubben, arbejder vi meget på at blive bedre.
Derfor sagde vi først i 2021 ja til at forløb, som vedrører frivillighed i vores klub og det bliver kørt af to
konsulenter (Tina Søgaard og Lars Folmer) fra DGI.
Det første møde blev afholdt i august, hvor vi startede med at spore os ind på det konkrete behov i vores
klub og vi forventer og håber meget på at dette er det, der skal til, for at vi bliver bedre og i højere grad kan
lykkes med at tiltrække flere frivillige og få flere forældre til at involvere sig.
Bestyrelsen:
Tak til bestyrelsen for det kæmpe, store stykke arbejde I er med til at lægge i klubben og for det gode
samarbejde, som jeg naturligvis håber, vil fortsætte.
Inden jeg runder af, vil jeg gerne slutte af med at takke alle de mennesker der bakker op om denne klub, og
giver en hånd med når der er brug for det. Uden den opbakning ville vi ikke kunne få så mange ting til at ske
og give så mange unge mennesker de muligheder og oplevelser med badminton som de pt. har og kan få.
Vi har nogle fantastiske trænere som virkelig gør det godt til træningen, men også leverer en solid
mandfolkeindsats når der er brug for hjælp til de mange andre opgaver der skal løses i klubben – tak til
dem.
Tak til BFC for et rigtig godt samarbejde og god dialog. I leverer nogle fantastiske og unikke rammer til os og
er altid fleksible ift. udlejning.
Tak til Nr. Broby Støtteforening, som normalt yder tilskud på ca. 60% af vores halleje – det er en kæmpe
hjælp.
Jeg kan kun opfordre alle til at bakke op om deres ugentlige bankospil hver søndag, enten ved at spille med
eller at melde sig som hjælper på at af de fire hjælperhold, der hjælper til hver 4. søndag.
Det var min beretning for den forgangne valgperiode.
Formand, Per M. Rasmussen

