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Mejrup Badminton & Squash
Formandsberetning sæson 2016/17
Det har på mange måde været en god sæson for vores afdeling. Mange ting har fungeret godt og været vellykkede.
Det er min opgave at komme med en beretning om situationen i afdelingen for henholdsvis badminton og squash.
Ungdomsbadminton:
Der har været en rigtig god sæson i ungdomsafdelingen, hvor der nu er tilmeldt 38 børn, jævnt fordelt på 3-7.
klassetrin. Træningen har været intenst og godt tilrettelagt af vores nye træner-kvartet Niels, Allan, Henrik og
Rasmus. De fire trænere trådte til ved sæsonstart, da vi søgte efter nye trænere, og det har været fantastisk at se
deres engagement og glæden ved at omgås de unge. Sæsonen startede med et besøg i Borbjerg, hvor de deltog i
DGI-kurset ”Trænerguiden”. Sidenhen har de fået et andet ønske opfyldt – nemlig en boldkanon, der har givet et
godt værktøj til træning.
Selvom de unge har fået mulighed for at deltage i turneringer, er der ingen der har haft lyst til dette.
Fra Bestyrelsen skal der lyde en stor tak til alle fire trænere for veltilrettelagt træning, engagement og for at tage
ansvaret for ungdomstræningen i afdelingen.
Til næste sæson (opstart 1. sept. 2017) er vi glade for at Rasmus gerne vil fortsætte som træner for de yngste af de
unge – og der er god chance for at et par af ”de store” gerne vil være hjælpetrænere. Henrik, Allan og Niels vil gerne
være afløsere, hvis det skulle blive nødvendigt. Bestyrelsen vil nu arbejde på at engagere trænere til de ældste
ungdomsspillere (ca 5-8 klassetrin).
Det er bestyrelsens holdning, at vi meget gerne opretholder ungdomsbadminton på nuværende niveau med 30-40
ungdomsspillere. De primære formål er ”sjov og samvær”, ”lære badmintonspillet at kende” og dyrke ”god motion”.
Hvis mulighederne er for det, vil vi også gerne motivere til ”endnu bedre klubånd” samt tilføre
”konkurrenceelementet”, i form af deltagelse i turneringer.
Motionsbadminton:
Vi har haft acceptabel belægning på 69% med 27,5 solgte banetider og har dermed haft 12,5 tider til salg. Det svarer
til 2 banetider færre end sidste sæson. De ledige tider er kl. 21-22 (både mandag, tirsdag og onsdag) – som vi kender
det fra tidligere sæsoner. Frem til den kommende sæson, ser bestyrelsen ingen grund til at fastholde tiden kl. 21-22
om onsdagen i både multisalen og Hal B – her er 8 usolgte tider på 8 baner.
Vores seniorafdeling kan fortsat betegnes som motionist- og ”hyggebadminton”. Der er ikke den store opbakning
eller forespørgsler efter at lave et turneringshold, komme til ekstra træning eller lignende. Der er til gengæld rigtigt
mange gengangere i klubben, hvilket vi er særdeles glade for. Derfor sættes ambitionsniveauet derefter – at man
som motionistbadmintonspiller i Mejrup skal kunne have det sjovt og adgang til god ugentlig motion, år efter år.
Bestyrelsen vil fortsat gerne søge opbakning til arrangementer, der kan skabe øget klubånd med badminton.
Da der i stigende grad er brug for at et stigende antal unge i Mejrup kan komme til at dyrke idræt i MGU-regi, vil
bestyrelsen i Mejrup Badminton & Squash være positive overfor at afgive tider kl. 18-20 på mandage – imod at få
flere tider mellem 20-21. Dette vil muligvis træde i kræft fra næste sæson.
Vi har i september-oktober tilbudt FormiddagsBadminton en time om ugen i Multihuset – det gav desværre ingen
aktivitet.

Badminton har lavet aftale med Wannasport, så man på Wannasport.dk kan booke badminton-tider på timebasís.
FamilieBadminton:
I jan-april 2017 har vi tilbudt FamilieBadminton hver søndag 12-14 i hal B. De primære brugere er familier, hvor børn
og forældre kan spille sammen, have det sjovt og dyrke motion sammen. Det har været en stor succes, hvor 19
familier pt. er tilmeldt. Dette fortsætter i sept-dec. Der skal lyde en særlig tak til Centret for stor fleksibilitet ift. at
gøre plads til vores succes – det har ofte medført 2 fyldte haller 
Squash:
I squash har der været en markant medlemsfremgang i det forløbne år. Sidste år var der 14 medlemmer – i år er det
mere end fordoblet til 32 kontingentbetalende spillere – heraf som noget helt nyt er der 3 kvinder. Medlemmerne
har varierende aktivitet – men det virker som om at de fleste udnytter deres medlemskab godt.
Derudover har der i 2016 også været solgt endnu flere enkelttimer til banen.
Specielt mandag-torsdag aftener er der rigtig god udnyttelse af banetiderne. Der er ofte booket op 3-5 timer pr dag.
Aktivitetsniveauet er lavt i dagtimerne samt fredag, lørdag, søndag, hvor banen er lukket fra kl. 18.
Der er nu kommet balance i udlejning af banens tider, hvilket har resulteret i en positiv økonomisk situation for
squash. I bestyrelsen er vi rigtig glad for det stigende aktivitetsniveau på squashbanen – for et år siden så det meget
skidt ud. Vi er dog fortsat usikre på, om det er en fremgang, der er kommet for at blive. Derfor har vi igen i 2017
(ligesom i 2016) lavet en aftale med Centret, der sikrer, at skulle der komme en tilbagegang i medlemstallet, så
modsvarer dette afdelingens betaling for leje af squashbanen. Dette skal ses som en god løsning i år med lavt
medlemstal, men ikke en god løsning på lang sigt, da det muligvis vil medføre reduktion af afdelingens rådighedstid
på squashbanen.
Bestyrelsen har forsøgt med flere initiativer, for at gøre opmærksom på vores gode squashbane. Det har dog vist sig
at være ganske svært, og mange af initiativerne har ikke kunnet lade sig gøre at føre ud i livet. Undtagelserne er
afdelingens nye Facebookside, på mgu.dk, oftere indlæg i NYX samt en god artikel i Holstebro Onsdag.
Det er derfor rigtigt glædeligt, at der i det store hele har været medlemsfremgang og øgede aktiviteter for både
Squash og Badminton. Vi vil gerne takke Centret for godt og fleksibelt samarbejde hen over året.
Tilbage er at takke min medbestyrelse for det gode samarbejde det forgange år. Med den nye bestyrelse, der
tiltrådte for et år siden er afdelingen kommet godt videre. Vi skylder Brian Christensen en stor tak for mange års
solidt og godt engagement i Bestyrelsen, som kasserer og som ungdomstræner. Derudover vil vi gerne sige Morten
Halgaard tak for tre gode år i bestyrelsen og har forståelse for ønsket om ikke at genopstille. Med det har vi plads til
1-2 nye bestyrelsesmedlemmer, som ønsker at være med til at sætte sit præg på udviklingen af Mejrup Badminton &
Squash i årene fremover.
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