Mini-generalforsamling
18. februar 2020 kl. 19:30 - Mejrup Badminton & Squash
Formandsberetning sæson 2019/20
Det har i år været en super sæson for vores afdeling. Der har været et øget aktivitetsniveau på flere fronter
og der er stort engagement og drive omkring afdelingen fra mange sider – både fra aktive spillere og aktive
frivillige, der får afdelingen til at fungere rigtigt godt.
Det er min opgave at komme med en beretning om aktiviteterne i afdelingen, som dækker henholdsvis
Badminton, Squash og Racketlon samt aktiviteter i samarbejde med andre MGU-afdelinger.

Badminton
Vi tilbyder ungdomsbadminton, motionsbadminton og FamilieBadminton. Faktisk er vi ikke nogen lille
badmintonafdeling. Jeg mindes at have set en statistik, hvor det fremgår at vi er Vestjyllands næststørste.
Ungdomsbadminton:
Ungdomsbadminton har igen haft klart stigende aktivitet. Det er en fantastisk udvikling, som der også bliver
lagt mærke til – bl.a. fra DGI Vestjyllands side.
Det har været en super god sæson i ungdomsafdelingen, hvor der nu er tilmeldt 58 børn, fordelt på 3-9.
klassetrin (39 i forrige sæson – 45 i sidste sæson). Vi kan faktisk ikke være flere spillere, og har pga.
pladsmangel måttet takke nej til flere spillere, som har ønsket at være med.
22 spillere har valgt at spille 2 gange om ugen. Det er en ny udvikling i klubben, som er blevet mulig, fordi vi
har udvidet trænerstaben og haltiderne betragteligt. At kunne tilbyde 2 ugentlige træninger har givet flere
fordele. Vi har undgået ”spillerflugt” – og så er spillerne blevet bedre til badminton. Holdene er nu:
 Mandagstræningen (3x50 min) med Anders, Søren og Lasse som trænere samt Patrick og Sebastian
som hjælpetrænere
 Onsdag eftermiddagstræning med Anette, Jannie, Jesper og Pia som trænere
 Onsdag aftentræning for holdspillere med Anders, Lasse, Thomas A og Rasmus B som trænere
Der er plads til både de der ønsker at hyggespille en gang om ugen og til de der træner for at vinde
turneringer. Alle trænere giver spillerne glæden ved at spille badminton hver gang. 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 har der fortsat været stor interesse for at deltage i turneringer. Til vores egen
hjemmeturnering i oktober var der hele 33 Mejrupspillere. Det er rekord! Vi har været godt repræsenteret
til mange turneringer – og det har gjort at spillerne har følt sig som et hold, når de har været afsted. Ens
klædt i vores spilledragter. Dejligt med engagerede spillere og opbakningen fra forældre. Resultaterne har
også været gode, og flere af klubbens spillere har stolte vundet turneringer. Flere har fået point nok til at
rykke fra D til C-rækken, hvor der er mere modstand.
I år har tre hold, hver med 6 motiverede drenge, stillet op i Holdturnering som Mejrup-hold i hhv. 2xU13 og
U15. Det er en rigtig god udvikling, at vi kan stille med så mange ungdomshold. (sidste sæson: 1 hold).

Ungdomsudvalget arrangerer nogle forrygende badmintonaktiviteter, der giver ekstra badmintonsjov for
spillerne. Det er uvurderligt, for at skabe god klubånd. Nogle væsentlige aktiviteter er Natminton,
overnatning, tilrettelæggelse af turnering i Mejrup og også som initiativtager til flot træningstøj.
Herudover gentog ungdomsudvalget succesen med at tilbyde sommerbadminton i maj/juni. Det er
glædeligt at der fortsat er 4 engagerede mødre i ungdomsudvalget efter at Anette og Hanne er kommet
med. Sammen med Karina og Majbritt gør I en uvurderlig indsats – tak for det!
Vi skylder også en stor tak til vores sponsorer, der bidrager økonomisk til klubben. De gør det ikke for ”den
gode forretning”, men fordi de gerne vil bidrage til udviklingen i klubben. Det er vi meget taknemmelige for.
For at fastholde og udvikle ungdomsbadminton i Mejrup fremadrettet, ønsker vi fra bestyrelsens side at der
kommer flere kræfter ind i bestyrelsen, der specifikt vil fokusere på ungdomsbadminton i Mejrup. Derfor er
der inden denne Generalforsamling sendt et brev til forældre til ungdomsspillere, med begrundelse og
opfordring til at blive valgt ind og tage ansvaret for ungdomsbadminton i Mejrup.
Motionsbadminton:
Vi har stabil belægning på 31 solgte banetider, men har lavere belægning, da vi har haft markant flere tider
til salg (totalt 42 banetider / belægning 74%). Det vurderes, at medlemstallet er reduceret 14%, idet flere
spiller single.
Vores seniorafdeling kan fortsat betegnes som motionist- og ”hyggebadminton”. Der er mange gengangere
i klubben, hvilket vi er særdeles glade for. Derfor sættes ambitionsniveauet efter at man som
motionistbadmintonspiller i Mejrup skal kunne have det sjovt og adgang til god ugentlig motion.
FamilieBadminton:
Ingen tvivl om at FamilieBadminton er kommet for at blive. Vi kører nu på fjerde år hver søndag i hal B. De
primære brugere er familier, hvor børn og forældre kan ha’ det sjovt ved at spille sammen. Samtidig
tilbyder vi alle frivillige i afdelingen gratis at deltage i FamilieBadminton. Tilslutningen her i foråret er større
end tidligere med 34 tilmeldte familier og tidsrummet er derfor udvidet til kl. 11-14, for at sikre, at der er
plads til alle.

Squash
Aktuelt er der 14 betalende squashspillere, hvor abonnementslængden varierer fra nogle få måneder til
årsmedlemsskab. Herudover sælges enkelttimer til banen. Spillerne er glade for squashbanen, og kan li’ at
komme her. Man spiller primært med fast makker.
Den primære aktivitet foregår mandag-torsdag aftener. Der bliver også booket en del timer i weekenden og
banen bliver også brugt til Racketlon torsdag aften. Aktivitetsniveauet er generelt lavt i dagtimerne.
Squash har oplevet klar fremgang i 2019, da der er solgt 70% flere enkelttimer ift. 2018 - det er super godt.
Rasmus og Kim; stor ros til jer, for at i har drevet squash positivt videre, efter at I blev valgt ind i bestyrelsen
sidste år.
Økonomien i Squash er en balance imellem indtægter og baneleje til centret, som i de forgangne år. Da vi
er i en positiv udvikling, er er pt ingen grund til at frygte at afdelingens rådighedstid på squashbanen bliver
reduceret. Samtidig betyder vores aftale med centret, at squash ikke bidrager til afdelingen med et
økonomisk tab.

Racketlon
Ketchersportens mangekamp, hvor der dystes i bordtennis,
badminton, squash og tennis er fortsat et tilbud i afdelingen
hver torsdag kl. 19:30-21:00.
Siden sæsonstart i september har Jesper og Keith været
ankermænd, og dette tilbud kører nu på 3. år.
Uden jer – ingen Racketlon. I har mødt op hver gang, har været
super engagerede tovholdere og budt nye spillere velkomne.
Mange tak for jeres uvurderlige indsats for Racketlon.
Der er få - men forholdsvis stabile deltagere. Mange flere har
prøvet kræfter med Racketlon – og de fleste er rigtigt positive
over spillet.
Det vil være klart ønskeligt for holdet, at der kommer flere
spillere, da det giver et sjovere og mere jævnbyrdigt spil, at der
er flere deltagere. Vi tror stadig på at Racketlon har sin
berettigelse i Mejrup.

Sjov Fredag – Familieidræt i MGU
Vi har været en af 5 medstiftende MGU-afdelinger i initiativet ”Sjov Fredag – Familieidræt”. Her inviteres
Mejrups familier til at deltage i et motionsprogram, hvor de sammen dyrker sjov motion. Fundamentet er
et godt samarbejde imellem MGU-afdelingerne og jeg vil gerne takke Thomas for hans engagement i
initiativet fra vores afdelings side.

Opsummering
Som helhed har det været et rigtigt godt år i afdelingen, med god udvikling i aktiviteter. Et svagt faldende
medlemstal dækker over mange flere unge spillere og færre motionister. Vi vil gerne takke Mejrup Kulturog Fritidscenter for godt og fleksibelt samarbejde hen over året. Også tak for godt samarbejde med
forretningsudvalget og de øvrige MGU-afdelinger.
Udviklingen i økonomien i afdelingen er også god, hvilket Thomas som kasserer om lidt vil fremlægge her
på Generalforsamlingen.
Tilbage er at takke alle frivillige i afdelingen for det gode samarbejde i det forgange år – trænere,
tovholdere, ungdomsudvalg, forældre og bestyrelsen. Tak for en god fælles indsats som gør, at vi alle i dag
kan være stolte af, hvad vi gør for ketchersporten i Mejrup.
Jacob Birkelund
Formand
Mejrup Badminton & Squash

