Formandens beretning 08. marts 2022 – for perioden 1/9/2021 - 28/02/2022.
Velkommen til.
Pga. covid-19 var sidste generalforsamling udskudt til september måned 2021, dvs. ret nøjagtig et halvt år siden.
Derfor vil denne beretning kun omhandle det forgangne halve års tid, da det resterende af kalenderåret 2021 er
omfattet beretningen fremført på sidste generalforsamling.
Jeg husker opstarten som meget krævende og det var hårdt arbejde for alle at få banket rusten af maskineriet og få
startet klubben op igen efter nedlukningen pga. covid-19.
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Vi fik taget hul på ”Projekt Frivillighed”. Et forløb med konsulenter fra DGI om at få kickstarten processen
med at engagere frivillige i klubben. Det var også et udskudt tiltag fra covid-19-nedlukningen, som vi først
kunne få taget hul på efter sommerferien.
Et af de første arrangementer, der løb af stablen, var en genoplivning af vores traditionsrige
opstartsweekend med overnatning for spillerne. Det blev et rigtig godt arrangement med stor opbakning fra
både forældre og spillere. 27 spillere var tilmeldt.
SP-pokalen gik i år til Jimmy Kock, som en tak og anerkendelse for at hans store arbejde i vores
motionistafdeling.
Vi har afviklet begynderturnering i november ’21 med over 50 deltagere. Totalt udsolgt og med kanon god
opbakning fra forældre og spillere fra klubben.
Senere i november afholdte vi stor åben ungdomsturnering fra U9-U17/19.
En ny og vældig positiv ting var at Kirke-Hyllinge henvendte sig og spurgte om de måtte komme allerede
fredag og træne og overnatte, så de kunne få en klubtur ud af det. Og selvfølgelig kunne de det – det fik
Mathias sørget for.
Derudover blev det et rigtig godt stævne med afvikling både på efterskolen og i Nr. Broby Hallen.
Vi fik en masse frivillige seniorspillere til at komme og coache og hjælpe ved dommerbord. Det var fedt og
det hele gik bare op i en højere enhed.
Helt tilbage i 2020 kom vi med i et klyngesamarbejde med klubberne på Vestfyn, herunder Strib, Nr. Åby,
FynFGH, Aarup, Ebberup, Haarby og Glamsbjerg. Dette er der også kommet gang i igen. Helt konkret kører
der fællestræning for U15 og U17/19 med Strib, Nr. Åby, FynFGH, Aarup og Nr. Broby. Det går under navnet
Talent Vestfyn.
For U11 og U13 fik vi sammen med Haarby, Glamsbjerg og Ebberup den 28/11 for første gang afholdt
fællestræning i Ebberup med Lykke som træner. Det var fedt at det endelig lykkedes og det skal ikke være
nogen hemmelighed at vi på sigt, gennem dette samarbejde, håber på at kunne tiltrække spillere fra disse
nærliggende klubber.
Endnu en åben ungdomsturnering blev afholdt i februar. Dog med lidt færre deltagere, så vi kunne nøjes
med at være i Nr. Broby Hallen.

Ungdommen:
Vi har i indeværende sæson 3 egne ungdomshold og et fælleshold med klubberne i Vestfynsamarbejdet tilmeldt i
holdturneringen.
U11 begynder, som først startede på denne side af nytår med Kim og Fie (Millas forældre) som holdledere.
De er kun 2 hold i puljen og de vandt den første kamp over DHBK 5-3.
U13 4400 med Brian (Valders far) som holdleder. I skrivende stund ligger de nr. 7 ud af 7 i deres række. Dog lyder det
værre end det er, da der har været rigtig mange gode og tætte kampe.
U15 5600 med Mulle (Emmas far) som holdleder. I skrivende stund ligger de nr. 6 ud af 6 i deres række. Dog lyder
det ligeledes værre end det er, da der har været rigtig mange gode og tætte kampe.
U17/19 6800 som et fælleshold med de andre i Vestfynsamarbejdet, hvor Nr. Broby er repræsenteret med Daniel
Poulsen. I skrivende stund ligger de nr. 1 ud af 4 hold i deres række.

Status for ungdomsholdene:
Miniton:
Har i denne sæson været lidt færre end i sidste sæson og i skrivende stund 9 betalende medlemmer mod 19 i sidste
sæson.
Noget af afgangen skal dog tilskrives at 2 af spillerne er rykket op på Sjov og Badminton.
Den øvrige afgang er jeg sikker på ikke skyldes vores setup. Dygtigere trænere findes ikke og både Marie og Birgitte,
samt vores ungdomsformand Mathias deltog i minitonkursus i efteråret.
Sjov og Badminton:
Fortsætter med et stabilt medlemsantal. Sidste år var tilmeldt 21 tirsdag og 9 om torsdagen, hvor det i år er 21 og 10
tilmeldte de samme dage. Det er meget tilfredsstillende, selvom det naturligvis kunne være sjovt, hvis nogle flere
kunne få lyst til at spille 2 gange om ugen, så vi får nogle flere på holdet om torsdagen.
Der er blevet banket et rigtig godt fællesskab op på Sjov og Badminton. Det skyldes gode trænere og engagerede
forældre og det er fedt at se hvor mange der har lyst til at komme ud prøve kræfter med både holdturnering og
stævner for begyndere.
Som et nyt tiltag har spillere på holdet fået tilbud om en halv times ekstra træning efter normal træningstid, som de
frit kunne takke ja, eller nej til. Heldigvis har rigtig mange sagt ja og det bidrager rigtig meget til deres udvikling.
Alm. Ungdom:
Fortsætter også stabilt, dog med en lille tilbagegang fra 13 begge dage i sidste sæson til hhv. 10 og 12 i denne sæson.
Dog har vi om torsdagen 2 spillere fra Langeskov og 1 spiller fra Glamsbjerg der træner med, så der normalt er 15
spillere om torsdagen.
Der er helt klart plads til flere på dette hold. Vi har både træner- og halkapacitet til det.
Antallet skal helt klart ses som en konsekvens af at vi for 4-5 sæsoner siden ikke var særlig mange i de yngste
årgange og dermed ikke særlig mange spillere til at komme nedefra.
Det er heldigvis en helt anden situation vi er i nu, hvor vi har rigtig mange yngre spillere, som potentielt kan komme
op på dette hold, når de bliver ældre.
Som et nyt tiltag om torsdagen, hvor der er tre trænere er der ligeledes åbnet mulighed for at en træner tager
enkelte spillere med ned på en bane og laver individuel træning.
Motionist:
Mandag, tirsdag og onsdag har vi baneudlejning i hallen.
Om mandagen har vi 6 mand, der lejer en bane i to timer.
Vi har desværre ikke fået lejet nogle baner ud fast om tirsdagen.
Om onsdagen har både tidsrummet 18-19 og 19-20 været fuldt belagt med 6 af 6 udlejede baner og fra 20-21 har
bane 7 været lejet ud samtidig med at motionsholdet er i hallen.
Onsdagsholdet fra 20-22 fortsætter stabilt med 25 medlemmer – 1 enkelt mere end sidste år.
Alt i alt går det super, godt – ikke mindst takket være Jimmy Kock, som er med til at holde overblikket.
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 17. sæson.
Rent sportsligt har seniorafdelingen et hold i 3. division, to hold i danmarksserien og et hold i serie 1.
Som det ser ud nu, har 1. holdet mulighed for oprykning til 2. division, 2. holdet forbliver i danmarksserien, 3. holdet
er i overhængende fare for at rykke ned i kredsserien og 4. holder forbliver i serie 1.
Medlemsantal:
Rent statistisk er vi gået fra 210 medlemmer inkl. Ledere i kalenderåret 2020 til 213 medlemmer i kalenderåret 2021.
2 ud af de 3 i fremgangen er ledere, så vi er blevet et enkelt medlem mere.

Bestyrelsens fokus:
Vi ønsker at fortsætte den udvikling i klubben, som Projekt Frivillighed har medført. Det indebærer bl.a. at fastholde
fokus på at være tæt på ungdommens behov og ønsker via kontaktforældre på alle hold og årgange, så vi på den
måde hele tiden formår at tilbyde klubbens ungdomsmedlemmer det de allerhelst vil have.
Derudover ønsker vi fortsat at markere os udadtil ved at arrangere begynderturneringer, åbne, pointgivende
ungdomsturneringer, deltage aktivt i Vestfynssamarbejdet og tilmelde flest muligt ungdomshold i holdturneringen.
Vi fortsætter setup’et i motionistafdelingen. Forslag til tiltag er naturligvis altid velkomne.
Vi bakker fortsat 100% op om det fine samarbejde med Langeskov omkring seniorafdelingen.
Det er vores overbevisning at det er rigtig vigtigt at vi har en god seniorafdeling, så ungdommen har et sted at
fortsætte, når de en gang bliver gamle nok til det.
Bestyrelsen:
Tak til bestyrelsen for det kæmpe, store stykke arbejde I er med til at lægge i klubben og for det gode samarbejde vi
har.
I den forbindelse vil jeg også gerne sige tak for samarbejdet i den forgangne periode til Carsten, som ikke
genopstiller til bestyrelsen.
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, og er gode til at deltage som coach i
holdkampe såvel som turneringer. Derudover har rigtig mange af dem været på kursus i denne sæson – det er så
godt. Tak til trænerne.
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

