Mini-generalforsamling i Mejrup Badminton og Squash
d. 19/2-2019, Mejrup Fritidscenter kl. 19.30
Fra bestyrelsen deltog: Jacob Birkelund, Thomas Liboriussen, Lars Holm og Søren Larsen Brødbæk.
1) Valg af dirigent
a. Lars er valgt som dirigent – rettidigt indkaldt.
2) Beretning ved formanden
a. Blev godkendt. Selve beretningen er indsat nederst som bilag 1.
3) Regnskabsorientering ved kasseren v/Thomas
a. På indtægtssiden er ungdomsbadminton i fremgang. Racketlon indtægterne er
medregnet under badminton. Samlet er indtægterne steget fra 100.726,- kr. i 2017
til 112.108,- i 2018.
b. Omkostningerne er steget grundet køb af udstyr til racketlon samt kontingent til
badminton DK. Samlet stiger badmintonudgifterne fra 77.294,- kr. til 90.147,- kr.
c. Indtægterne på squash er faldet lidt fra 38.540,- kr. til 34.880,- kr. hvor det primært
er salg af enkeltbaner der er faldet. Udgifterne for squash fastholdes nogenlunde
uændret. Dog fortsat via udligningsordning hvor squash afregner for de timer som
er muligt.
d. Samlet set blev der opnået et overskud på ca. 22.000,- for badminton. Squash
opnåede et 0,- resultat. Der er tale om et overskud på samme niveau som i 2017 på
begge afdelinger.
e. Det pæne overskud i badminton er ikke noget mål i sig selv, men der skal også være
noget at stå imod med hvis medlemstallet igen skulle falde. For 2 år siden var der et
0,- resultat grundet belægning på 70% kontra 86% nu. Overskuddet giver også
mulighed for at købe rekvisitter og lignende, som der måtte være brug for i
afdelingen.
f. Det vurderes ikke at folk generelt flytter fra squash til badminton.
g. Vi drøftede om automatisk gentegning af abonnementer er muligt på squash. Det
var umiddelbart ikke vurderingen. Måske via andet system end Conventus. Den nye
bestyrelse overvejer mulighederne.
4) Indkomne forslag
a. Ingen
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer

a. Kim Sivebæk + Rasmus Byskov blev valgt til bestyrelsen for en 2 årig periode.
b. Thomas Agernem blev valgt som suppleant.
6) Eventuelt
a. Intet under eventuelt

Bilag 1:

Mini-generalforsamling
19. februar 2019 kl. 19:30- Mejrup Badminton & Squash
Formandsberetning sæson 2018/19
Igen i år har det været en rigtig god sæson for vores afdeling. Der har generelt været et øget
aktivitetsniveau på flere fronter og man mærker stort engagement og drive fra mange sider.
Det er min opgave at komme med en beretning om aktiviteterne i afdelingen, som dækker
henholdsvis Badminton, Squash og Racketlon.
Ungdomsbadminton:
Det har været en super god sæson i ungdomsafdelingen, hvor der nu er tilmeldt 45 børn, fordelt
på 3-8. klassetrin (39 i sidste sæson). Træningen har været godt tilrettelagt af vores nye trænerteam med Anders, Lasse og Casper i spidsen samt Lucas og Alexander som hjælpetrænere. Det er
et godt team der med inspirerende og afvekslende træning giver spillerne glæden ved at spille
badminton hver mandag i klubben. 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 endnu mere gang i turneringsaktiviteten, hvilket er super glædeligt.
Der har fortsat været stor interesse for at deltage i Monradstævner. Vi har været rigt
repræsenteret til hver turnering – og det har gjort at spillerne har følt sig som et hold, når de har
været afsted sammen. 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 hevet pokaler hjem til kaminhylden. D. 30. marts spilles Monradturnering i Mejrup for hele
kredsens U9/U11 – det glæder vi os til!
I år har 6 friske drenge stillet op i Holdturnering som Mejrup-hold i U13 C/D rækken. Det er første
gang i mange år, at vi stiller med et ungdoms-turneringshold. Jeg ser med stor glæde på at
interessen for at spille kampe i en rigtig turneringsform er mulig, og håber at det også bliver muligt
fremover.
Ungdomsudvalget skal have en særlig tak i år – her et lille år efter etableringen. De er en gruppe
mødre til ungdomsspillere, der engagerer sig rigtigt meget i holdet. Et godt eksempel er
Natminton-arrangementet i januar med næsten 30 deltagere. Et andet er at de tog teten til en

sæsonudvidelse i maj-juni samt var trænere for holdet. Derudover har de været holdledere for
turneringsholdet. Tusinde tak, Lise, Majbritt og Karina.
I det hele taget er det et taknemmeligt erhverv at være bestyrelsens ”badminton-ansvarlige”, når
jeg mærker den store interesse, engagement og lyst til at lykkes. Så herfra skal lyde en stor tak til
alle omkring ungdomsbadminton i den forgangne sæson – trænere, ungdomsudvalget, forældre –
og alle spillerne.
Vi har dog desværre også mærket et skår i glæden. Det skyldes den forfærdelige ulykke, der
forårsagede at en af vores nyeste spillere, Villads Krarup Møller Nielsen på tragisk vis gik bort i
december. Æret være hans minde.
Motionsbadminton:
Vi har haft stabil belægning på 86% med 32 solgte banetider og har dermed 5 tider til salg. De
ledige tider er kl. 21-22 tirsdag og onsdag – som vi kender det fra tidligere sæsoner.
Vores seniorafdeling kan fortsat betegnes som motionist- og ”hyggebadminton”. Der er ikke
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 efter at man som motionistbadmintonspiller i Mejrup skal kunne have det sjovt
og adgang til god ugentlig motion, år efter år.

FamilieBadminton:
Dette tilbud er fortsat i gang og kører for tredje år 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.
Tilslutningen her i foråret er større end tidligere og tidsrummet udvides til kl. 12-15, for at sikre, at
der er plads til alle.

Squash:
Aktuelt er der 18 betalende squashspillere, hvor abonnementslængden varierer fra nogle få
måneder til årsmedlemsskab. Herudover har der været solgt enkelttimer til banen, som
sædvanligt.
Den primære aktivitet foregår mandag-onsdag aftener. Der bliver også booket en del timer i
weekenden. Derudover er mange Racketlon spillere blevet introduceret til squash torsdag aften.
Aktivitetsniveauet er generelt lavt i dagtimerne.
Samlet set er aktivitetsniveauet lidt lavere end sidste sæson.
Spillerne er glade for squashbanen, og kan li’ at komme her. Man spiller primært med fast makker.
Et tilbud om at deltage i en ranglisteturnering (dvs. spil imod forskellige modstandere) gav ikke
den nødvendige tilslutning for at kunne blive etableret.

Det vil være ønskeligt, at der kommer flere kontingentbetalende medlemmer i afdelingen. Pga.
usikkerheden ift. økonomien i Squash, har vi igen i 2019 (ligesom i 2016-18) lavet en aftale med
Centret, der sikrer, at skulle der komme en mindre 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.

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. Med Søren som
ankermand er holdet nu i gang med 3. halv-sæson. Rigtigt
mange har prøvet kræfter med Racketlon – og de fleste er
rigtigt positive over spillet.
Vi kæmper dog en del med at få etableret en stamme af
spillere der kommer fast hver gang. Lykkes det ikke, er
holdet desværre lukningstruet. Der var 9 spillere i
efteråret, men indtil videre kun 4 her i forårssæsonen. Vi
tror dog stadig på at Racketlon har sin berettigelse og at
det vil fortsætte. Men det kræver, at holdet fortsat
markedsføres, da det er en lidt utraditionel sportsgren.

Konklusionen på sæsonen er, at det har været et rigtigt godt år i afdelingen, med god udvikling i
aktiviteter og et stigende medlemstal. Vi vil gerne takke Centret for godt og fleksibelt samarbejde
hen over året.
Økonomien i afdelingen er også positiv, hvilket kassereren om lidt vil fremlægge.
Tilbage er at takke min medbestyrelse for det gode samarbejde i det forgange år. Vi har ikke været
samlet så ofte, da vi har delt arbejdet ud på sportsgrene – men vi har etableret ”hotlines”, når det
var nødvendigt.
Lars og Søren – 1000 tak for jeres gode og solide indsats i de forgangne år. I har primært været
aktive indenfor Squash og Racketlon, og har hver især bidraget til at give medlemmerne nogle
rigtigt gode rammer at spille i og gode oplevelser. Jeg havde gerne set, at I var blevet i bestyrelsen
i endnu en periode, men har fuld respekt for jeres eget valg om at træde ud nu.
Vi står så og mangler mindst et nyt bestyrelsesmedlem. Ideelt set er vi en bestyrelse på 4-5 aktive
medlemmer, for at kunne videreudvikle afdelingens aktiviteter. Jeg er spændt på, hvem der kunne
tænke sig at være en del af en positiv og engageret bestyrelse, og som ønsker at være med til at
tegne udviklingen af Mejrup Badminton & Squash i årene fremover.
Jacob Birkelund
Formand
Mejrup Badminton & Squash

