Generalforsamling i Mejrup Badminton og Squash
d. 20/2-2018, Mejrup Fritidscenter kl. 19.30
Deltagere: Jacob Birkelund, Thomas Liboriussen, Lars Holm, Søren Larsen
Brødbæk (ingen deltagere udenfor bestyrelsen i afdelingen).
Pkt. 1) Valg af dirigent:
Søren Larsen Brødbæk blev enstemmigt valgt som dirigent.
Pkt. 2) Beretning ved formanden:
Formandsberetning sæson 2017/18:
Det har på mange måde været en god sæson for vores afdeling. Mange
ting har fungeret godt og været vellykkede. Det har også været et år med
mange nyskabende aktiviteter.
Det er min opgave at komme med en beretning om situationen i
afdelingen for henholdsvis badminton, squash og for det seneste skud på
stammen - Racketlon.
Ungdomsbadminton:
Der har været en rigtig god sæson i ungdomsafdelingen, hvor der nu er
tilmeldt 38 børn, fordelt på 3-8. klassetrin. Træningen har været intenst
og godt tilrettelagt af vores nye træner-team; Lasse, Rasmus, Casper,
Jacob og Lasse. Vi var lidt i bekneb med trænere ved sæsonstart, men det
lykkedes heldigvis at sikre gode og stabile trænere til begge hold. Fra
Bestyrelsen skal der lyde en stor tak til alle trænere for veltilrettelagt
træning, engagement og for at tage ansvaret for ungdomstræningen i
afdelingen.

I denne sæson er der kommet meget mere gang i turneringsaktiviteten,
hvilket er super glædeligt. Det har været en passende turneringsform for
begyndere – monradstævner. Ca 15 spillere til hver turnering – det er et
højt antal – og gjort at spillerne har følt sig som et hold, når de har været
afsted sammen. Dejligt med engagerede spillere og forældre på lægterne.
D. 10. marts spilles Monradturnering i Mejrup – det første
hjemmestævne i i mange-mange år!
Vi blev opfordret til at købe turneringstøj (shorts og t-shirts) til spillerne –
tøjsponsoren meldte sig selv. Herefter fik vi yderligere sponsorer, der fik
deres navne på tøjet. Vi vil gerne sige mange tak til sponsorerne, der
støtter op omkring vores ungdomshold. Det er til at mærke på spillerne,
at det giver dem et løft, at de spiller kampe i det nye tøj. Og klubben har
nu fået økonomiske midler til at lave nogle fede arrangementer for
spillerne, i de kommende år.
Det bliver her i foråret forsøgt at skabe et
Ungdomsudvalg, der skal stå for
arrangementer og det praktiske i forbindelse
med ungdomsbadminton. Dette er for at sikre,
at udviklingen ikke går i stå, hvis opgaverne
hviler på for få hænder.
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Motionsbadminton:
Vi har haft god fremgang med belægning på 84% med 31 solgte banetider
og har dermed 6 tider til salg. Det svarer til 4½ banetider flere end sidste
sæson. De ledige tider er kl. 21-22 tirsdag og onsdag – som vi kender det
fra tidligere sæsoner.
Vores seniorafdeling kan fortsat betegnes som motionistog ”hyggebadminton”. Der er ikke den store opbakning eller
forespørgsler efter at lave et turneringshold, komme til ekstra træning
eller lignende. Der er til gengæld 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.
I forbindelse med gennemgang af haltider op til den nuværende sæson,
var vi åbne for at afgive motionsbadmintontider i tidsrummet 18-20, da
MGU primært vil tilbyde disse haltider til unge. Der var imidlertid ingen,
der savnede haltider på disse tidspunkter, hvorfor vi har beholdt dem – til
glæde for vores medlemmer, der spiller mandag 18-19, 19-20 samt
onsdag kl. 19-20.
FamilieBadminton:
Dette tilbud er fortsat i gang og kører på 3. halvår 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. Der er stadig fin
tilslutning (pt. 14 betalende familier) og rigtig god stemning omkring
holdet.
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Squash:
I squash har sidste års medlemsfremgang fra 14 til 32
kontingentbetalende medlemmer desværre ikke kunnet opretholdes.
Aktuelt er der 19 betalende spillere. Der har været solgt lidt flere
enkelttimer til banen i 2017 end i 2016.
Det er blevet nemmere at leje ketchere og bolde - så nu kræver det ingen
investering i udstyr at komme i gang.
Primært mandag-onsdag 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.
Det vil være ønskeligt at der kommer flere kontingentbetalende
medlemmer i afdelingen. Pga. usikkerheden ift. økonomien i Squash, har
vi igen i 2018 (ligesom i 2016+17) 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.
Gennem Racketlon sikrer vi, at der er flere spillere, som stifter
bekendtskab med Squash, i håb om at få flere faste squashspillere.
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Racketlon
I starten af januar 2018 startede afdelingens
nye hold; Racketlon. Dette var kommet i
gang, efter at vi fik tildelt Hal A om torsdagen
kl. 19.30-21:00 og at bestyrelsen var indstillet
på at prøve noget nyt.
Der blev sat gang i et væld af
markedføringsaktiviteter og det gav
tilsyneladende pote. I hvert fald dukkede 30
forhåbningsfulde ”Racketlon-jomfruer” op til
første træning. Siden har deltagerantallet
været støt faldende, men det har været
fantastisk glædeligt, at mere end 40 har
prøvet Racketlon. I skrivende stund er der 12
tilmeldte spillere – det er en solid start.
Økonomisk har vi været hjulpet af DGI Badmintons pulje i ”Bevæg dig for
livet”. Dette tilførte afdelingen 3.000,- som vi valgte at bruge til Racketlon
– specielt i form af køb af udstyr.
Der skal lyde en kæmpe stor tak til Brian Christensen, der var klar på at
springe til som tovholder for Racketlon. Uden en kompetent styrmand
som Brian, var holdet ikke blevet den succes, som vi nu ser.
Konklusionen på dette er, at det har været et rigtigt godt år i afdelingen,
med god udvikling i aktiviteter og i medlemstal. Vi vil gerne takke Centret
for godt og fleksibelt samarbejde hen over året.
Tilbage er at takke min medbestyrelse for det gode samarbejde i det
forgange år. Det er glædeligt, at både Thomas og Lars har lyst til at
fortsætte arbejdet i bestyrelsen, og det vidner om, at samarbejdet
fungerer godt. Jeg ønsker også selv at modtage genvalg til endnu en 2årig periode, da jeg motiveres igennem arbejdet i afdelingen. Vi har
desuden 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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Pkt. 3) Regnskabsorientering ved kasseren
Badmintons indtægter stiger i pænt fra 69.433,- kr. i 2016 til ca. 100.726,kr. Dette skyldes primært stigning i antallet af voksen kontingenter. Der
er også sket en ensretning af timepriserne hvilket har betydet større
indtægter. Også kontingenter for unge under 18 år er steget. Den
stigende aktivitet har også betydet lidt større kommunalt tilskud.
Der har desuden været en engangsindtægt fra Vestforsyning på 5.000,kr.
Udgifterne er svagt stigende fra 72.108,- kr i 2016 til 77.294,- kr. i 2017.
Samlet giver det et resultat på 23.431,- kr. for badminton hvilket er
tilfredsstillende.
Squash:
Kontingenterne fra de faste medlemmer er faldet som følge af nedgangen
i antallet af faste medlemmer. Dog er salget af de løse baner steget lidt.
Samlet giver det en nedgang i indtægterne fra 58.205,- kr i 2016 til
38.540,- kr., hvilket er mindre tilfredsstillende.
Udgifterne, som består af halleje, er via udligningsordning aftalt nedsat til
hvad der er muligt at betale for squash. Dermed ender resultatet for
squash på et overskud på 1.740,- kr.
Samlet resultat for badminton og squash bliver dermed 25.171,- kr.
hvilket er tilfredsstillende.
Det giver en samlet balance for afdelingen på 128.078,- kr. og egenkapital
på 115.778,- kr.
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Pkt. 4) Indkomne forslag:
Ingen
Pkt. 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Jacob Birkelund og Thomas Liboriussen blev genvalgt for en ny 2-årig
periode. Lars Holm blev genvalgt for en ny 1-årig periode.
Pkt. 6) Eventuelt:
Det blev drøftet at bestyrelsen ønskes udvidet med et yderligere
bestyrelsesmedlem og at det opfordres til at der løbende søges og efter
interesserede kandidater.
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