Bestyrelsens beretning for 2017/18 på generalforsamlingen 24.4.2018.
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen den 25.4.2017 afholdt 5 bestyrelsesmøder
samt konstituerende møde efter generalforsamlingen. Arne Rasmussen, Lauge
Gravlund og Stig Nielsen var på valg. Alle blev genvalgt enstemmigt og for 2 år.
Som suppleanter valgtes Jørn Christensen som 1. suppleant og Lone Birch som 2.
suppleant.
Jens Rasmussen blev valgt som revisor. Vibeke Lyberth Jensen blev valgt som
revisorsuppleant.
På det konstituerende møde efter generalforsamlingen blev Stig Nielsen genvalgt som
formand, Hans Hansen genvalgt som kasserer, Lauge Gravlund valgt som afd.
formand for ungdommen 0 til 17 år samt familiebadminton om lørdagen. Arne
Rasmussen blev genvalgt som afd. formand for seniorerne + veteranerne +
motionisterne samt 60+ og Jannick Schultz blev genvalgt som Webmaster. Tak til
alle for at modtage valg til de forskellige poster.
I forbindelse med opstarten af sæson 2017/18 blev der sidst i juli annonceret i By &
Land med invitation til sæsonen. Derudover har vores Webmaster Jannick været
meget aktiv med at sørge for, at få sat alle relevante meddelelser på klubbens
hjemmeside. I den forbindelse vil bestyrelsen gøre opmærksom på, at alle
medlemmer kan holde sig løbende ajour med informationer på klubbens hjemmeside.
Vores webmaster har, som ekstra service, ved forskellige lejligheder sendt direktes
mails til alle medlemmer, samt benyttet den lokale Facebook side. Derudover bliver
der sat opslag på opslagstavlen i hallen om aktiviteter, som bestyrelsen opfordrer de
aktive medlemmer til at holde sig orienteret på.
Alle medlemmer opfordres til at sikre sig korrekte oplysninger i vores
medlemskartotek, navn, adresse, telefonnummer og mailadresse - derved opnås bedst
mulig kommunikation med medlemmerne.
Sæsonen kører normalt fra 1.9. til 31.5. Men hvis der er interesse, kan man spille juni
måned med.
Sæson 17/18 startede klubben som noget nyt med Skolebadminton i samarbejde med
Vipperød Skole og DGI. Skolebadmintonprojektet blev afviklet på tirsdagene 15.8. +
22.8. + 29.8.2017 om formiddagen. DGI stillede med en træner. Derudover deltog
nogle af bestyrelsens medlemmer som hjælpetrænere. Udgifterne til Skolebadminton
blev afholdt med ca. 1/3 til Vipperød Skole og ca. 2/3 til klubben. Der deltog i alt ca.
90 elever fra Vipperød Skole samt lærere. Efter de 3 tirsdage fik de unge, som havde
deltaget, et gavekort på 4 ugers gratis badminton i september. De af de unge, som

ønskede at fortsætte derefter, skulle betale kr. 400 for resten af sæsonen. Hele
Skolebadmintonprojektet sluttede af med et stævne tirsdag den 26.9.2017 kl. 17 til
19. Det blev en rigtig fornøjelig afslutning.
Skolebadminton gav flere nye medlemmer til klubben. Skolebadminton bliver i 2018
gennemført igen i et samarbejde med Vipperød Skole og DGI.
For sæson 2017/18 har Arne Rasmussen og Søren Christensen assisteret som trænere
for ungdommen. Endvidere har Kathrine Jacobsen været hjælpetræner i perioden.
Ungdommen er blevet trænet tirsdag fra kl. 17. til 19. Tak for en god indsats til dem.
Er der forældre, som har lyst til at støtte op om ungdomsafdelingen, er de meget
velkomne til at henvende sig til klubben.
Næste sæson vil byde på: Træningslejr – åbne turneringer som afholdes i Vipperød –
U-15 holdkampe – og – selvfølgelig mange gode træningstimer.
Der har været afholdt julearrangement for ungdommen med forældre. Der deltog 44
børn og voksne i arrangementet.
Ligeledes har klubben afviklet en invitationsturnering for ungdommen den 10.
februar med deltagelse fra vore naboklubber.
Der har været tilmeldt et U-15 hold til turnering. Det første i mange år. Klubbens
bedste individuelle resultat i sæsonen var Andreas Hansen, som spillede sig til
Landsmesterskabet. Desværre blev Andreas syg – og måtte melde afbud. Men vi
håber Andreas vil spille mange turneringer i næste sæson – og måske nå til
Landsmesterskabet igen.
Seniorerne har haft fællestræning tirsdag mellem kl. 20.15-22.00. Denne mulighed
har rigtig mange benyttet til at møde andre spillere og haft gode kampe med
forskellige makkere.
Seniorerne er også blevet udfordret med turnerings holdkampe. Der har været
tilmeldt 2 hold, som bestod af 4 herrer hver, 1 hold med 4 herrer og 2 damer og et
60+ hold - som har klaret sig fantastisk. De blev Sjællandsmestre sidste år og har igen
spillet sig i finalen i år. Rækken 2+2 - 60+ blev også vundet.
+60’ere har desuden deltaget i en invitationsturnering i Karlslunde i løbet af sæsonen.
Vi kunne godt ”bruge” flere kvinder til vores trænings- og holdkampe.
I den forgangne sæson har klubben haft haltider om tirsdagen fra kl. 17 til 19 for
ungdom samt kl. 20.15 til kl. 22.00 for voksne fællestræning – onsdag kl. 14 til kl.
15.30 for 60+ - torsdag fra kl. 19 til 20 for ungdom samt kl. 20 til kl. 22 + lørdag fra
kl. 08 til kl. 11 for voksne inklusive familiebadminton.
I Ågerup Skoles gymnastiksal har klubben haft følgende dage og tider:

Mandag, onsdag, torsdag og fredag alle dage kl. 17-22 + lørdag kl. 8-14 + søndag kl.
8-16. Der er en del ledige timer som interesserede kan benytte som ekstra træning
uden betaling, så længe tiderne er ledige. Det samme gælder evt. ledige tider i hallen.
I den kommende sæson satser klubben på at få de samme tider + tiden tirsdag kl. 19
til 20.15. Dette afgøres senere på halfordelingsmøde i Haludvalget, hvor Arne
Rasmussen varetager klubbens interesser. Bestyrelsens intentioner med haltiderne er,
at sikre mere hal tid til ungdommen! Dette ønske skal ses i sammenhæng med
bestyrelsens bestræbelser på at få flere unge til at spille badminton. Så håbet er, at
med endnu en gang Skolebadminton til august, vil der komme yderligere unge i
klubben.
I forbindelse med håndteringen af nøgler m.v. til gymnastiksalen i Ågerup, har Niels
Terp igen stået for dette arbejde, hvilket bestyrelsen har været rigtig glad for. Tak til
Niels for indsatsen.
Familiebadminton om lørdagen fra kl. 10 til 11 har været godt benyttet af familier.
Bestyrelsen har forsøgt gennemført en tur til Danish Open i Odense den 21.10.17.
Men vi kunne desværre ikke få billetter. Det var planen, at klubben betalte bussen og
deltagerne betalte selv billetterne. Vi kan jo benytte lejligheden her til og for at få en
fornemmelse af medlemmernes interesse for en sådan tur?
På forslag af Lise Kurlink blev der opsat ekstra plakater om 60+-erne i hallen mandag
den16.11.2017 i forbindelse med Regions- og Kommunevalget. Disse – på nær en på
opslagstavlen i hallen – blev dog fjernet igen inden valget. Det var åbenbart blevet
skønnet, at det kunne have indflydelse på valget?
Klubben har ligeledes gennemført Natbadminton – for såvel ungdom som voksne
13.3.2018 med 35 deltagere. Mange deltog i ungdoms træningstiden. Vellykket og
meget anderledes arrangement.
Den traditionelle Julebadminton blev afholdt den 27.12.2017 kl. 17 med 20 spillere.
Der var præmier til parrene på de 3 første pladser samt 2 sidste pladser.
Pris for deltagelse 50 kr. pr. person. Efter kampene blev der spist julefrokost i
forsamlingslokalet. Da KreativSkolen igen i år afholdt alle udgifterne til gevinster og
mandelgave blev der kun et lille underskud.
Klubben har iværksat mulighed for at købe træningstøj med logo og navn. Tilbuddet
har været benyttet af en del medlemmer og der vil forsat være mulighed for at købe.
Som noget nyt blev der fredag den 19.1.18 kl. 17 til kl. 22 afhold et Jazzarrangement
i forsamlingslokalet og cafeteriet. Der var lagt op til badmintonspil for unge med
”træner” i hallen mens de voksne hørte på Workshop Jazz-Band. Der deltog 44
personer i alt. En rigtig god aften, hvor Vipperød Badmintonklub blev promoveret på

en anderledes måde. Da musikken var blevet sponseret, blev der kun et underskud på
knap kr. 50. Arrangementet tjente samtidig det formål, at støtte op om vores nye
forpagter CafeVip. Det vil vi opfordre alle til at gøre, så vi stadig kan bevare vores
cafeteria!
For øjeblikket der i alt 135 kontingentbetalende medlemmer, hvilket er fornuftigt
med håbet om yderligere fremgang i den kommende sæson.
Til sidst vil jeg takke alle for et godt og engageret samarbejde i sæson 2017/18.
Det er mit håb, at den gode og positive udvikling i Vipperød Badminton Klub kan
fortsætte i den kommende sæson. Alle er velkommen til at komme med ideer og input
til hver en tid.
P,B.V.
Stig Nielsen – formand.

