Formandsberetning sæson 2013/14.
Sæsonen startede med et brag af en interesse for badmintonen i vores ungdomsafdeling. Der var omkring
60 der var klar – det er faldet lidt, men stadig en god stigning.
Da vi prioriterer ungdommen meget højt som en forening der bl.a. skal fange de unges interesse for sport
og det også er med til at brødføde os med nye ”senior”-medlemmer, flyttede vi lidt rundt på tiderne. Der
var ganske enkelt slet ikke nok plads til at ungdomsspillerne – så der skulle en time ekstra til.
Den store tilstrømning og en melding om vi ikke kunne forvente Thomas Jeppesen blev som vores gode
træner i mange år endnu, har gjort vi har haft sat hårdt ind på at få sikret nye trænere.
Således har Casper Kjeldsen, Mikkel Ørts og Mads Ørts være med som trænere. Og har fået uddannelse i
DGI regi som hjælpetrænere så de har kunnet levere varen og føle sig trygge ved det.
Kæmpe tak til Thomas for den indsats han har gjort i mange år – og om nogen er han bagmanden bag
ungdoms success. Det er både de unge og bestyrelsen der værdsætter dette meget.
Vi ved allerede nu at Mikkel og Mads tager et sabatår næste år fra badminton – men håber de kommer
tilbage i sæson 2015/16. Casper er klar til at give det en skalle næste år.
På seniorsiden, har vi fået ensrettet det hele lidt mere. Bl.a. udnyttet haltimerne bedre. Vi betaler altid pr.
halve time – og nogle tider lå lidt skævt i forhold til det, så en del tider er blevet 10 minutter længere – men
kunne holde prisen.
Der er mange tilbagevendende spillere – ikke så mange nye på denne platform. Så det har været muligt at
få banetider helt frem til denne mini-generalforsamling.
I løbet af sæsonen har vi haft lidt udfordringer med et glat gulv i multihallen. Per Nielsen fra hallen har
været meget hjælpsom med at få det løst, så vi nu tror det enten er helt løst – eller helt sikre på der nok
skal komme en holdbar løsning fra hallens side.
Vores squashbane har kørt stille og roligt hele året. Vi har ingen revolution lavet, så den har levet et stille liv
i denne sæson.
I badminton høstede vi en del af fordelene ved at Conventus blev kørt ind i forrige sæson, så det var let at
kontakte alle spillere og reservere deres tider.
Squash er klargjort til Conventus, så det vil i den kommende sæson få et stort løft og så høstes også
fordelene i den del af afdelingen.
Tilbage er at takke min medbestyrelse for et par gode år – nu er grundlaget lagt til en fortsat god afdeling.
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