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Referat fra den ordinære generalforsamling i HB2000
tirsdag den 19. maj 2015 kl. 19.00

Klubbens kontaktpersoner
Bestyrelsen:
Formand:
John Berling
Næstformand:
Ole Høg Perregaard
Sekretær:
Ulla Grøn
Kasserer:
Jeanette Ingerslev

Udvalg m.m.:
36 49 19 81

Ungdom:
Helene Jensen
51 91 95 09
htorsvadjensen@hotmail.com

42 82 21 90

Seniorer:
Phillip Stemann
27 62 71 58
phillip@mediabroke.dk

Formanden aflægger beretning
Ungdomsudvalgsformanden aflægger beretning
Seniorudvalgsformanden aflægger beretning
Veteranudvalgsformanden aflægger beretning
Motionistudvalgsformanden aflægger beretning

4.

Behandling af indkomne forslag

5.

Forelæggelse af budget for indeværende år, herunder
kontingentfastsættelse for den kommende sæson

6.

Valg til bestyrelse
Følgende er på valg i ulige år:
Næstformand: Ole Perregaard – villig til genvalg
Kasserer: Jeanette Ingerslev – villig til genvalg
Seniorspilleudvalgsformand: Casper Andersen – ej villig til genvalg
Bestyrelsen foreslår Phillip Stemann
Ungdomsspilleudvalgsformand: Helene Thorsvad Jensen – villig til genvalg

7.

Valg af bestyrelsessuppleanter
Maja Pedersen – ej villig til genvalg
Bestyrelsen foreslår Mikkel Grøn Olsen
Charlotte Nyberg – villig til genvalg

www.HB2000.dk

8.

Valg af 2 revisorer
Henning Nielsen og Carsten Helmersen – begge villige til genvalg

John Berling

9.

Valg af revisorsuppleant
Poul Petersen – villig til genvalg

10.

Eventuelt

Veteraner:
Leif Magnussen
36 49 06 89
Lema@post1.dknet.dk

Bestyrelsesmedlem:
Anette Ridal
24 63 25 87
ridal@webspeed.dk

2.

Forelæggelse af regnskab med revisionspåtegning

24 63 25 87
ridal@webspeed.dk
Rikke Møller Pedersen 22 47 09 30
rikke.m@live.dk

36 47 33 24

Valg af dirigent

3.

Motionister:
Anette Ridal

43 62 50 26

1.

Booking:
Ove Rasmussen

36 49 75 45

Banefordeling:
Kontoret og udvalgsformændene

Bestyrelsesmedlem:
Helene Jensen
51 91 95 09
htorsvadjensen@hotmail.com

Klubbens hjemmeside:

Bestyrelsesmedlem:
Leif Magnussen
36 49 06 89
Lema@post1.dknet.dk

Web-master:

Bestyrelsesmedlem:
Phillip Stemann
27 62 71 58
phillip@mediabroke.dk

36491981

Der var 29 fremmødte klubmedlemmer
fortsættes
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Ad 1: Valg af dirigent
Formanden bød velkommen og foreslog Ole Lougart som dirigent.
Der var ingen indvendinger – Ole blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne for HB2000. Indkaldelsen var
sket gennem martsnummeret af klubbladet HB2000-posten.
Ad 2: Aflæggelse af beretninger (formandens og afd. beretninger senere i bladet)
John aflagde formandens beretning - og visioner for sæsonen 2015-16
Helene aflagde ungdomsudvalgets beretning
Casper aflagde seniorudvalgets beretning – og takkede samtidig af efter 2 år som
seniorformand.
Leif aflagde veteranudvalgets beretning
Anette aflagde turneringsmotionisternes beretning.
Formandens beretning og visioner.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer.
Beretning fra ungdomsudvalget
Der var ingen spørgsmål. John Berling indskød en bemærkning om, at Peter Porsdal
var blevet indstillet til at modtage ungdomslederprisen, men han fik den desværre
ikke i år, så vi må beskrive hans indsats bedre til næste år. Peter fik til slut en flaske
vin som ”trøstpræmie”.
Beretning fra seniorudvalget
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer.
Beretning fra turneringsmotionisterne
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer.

Ad 5: Forelæggelse af budget for indeværende år, herunder kontingentfastsættelse for den kommende sæson
Jeanette gennemgik budgettet, som blev godkendt.
Med øgede udgifter fremadrettet, har bestyrelsen vedtaget en mindre kontingentforhøjelse, som træder i kraft fra den nye sæson.
Kassereren sluttede af med at konstatere, at der ikke har været kontingentstigninger
siden 2008.
Budgettet blev godkendt.
Ad 6: Valg til bestyrelsen
Ole Lougart gjorde rede for hvem der var på valg (ulige år), nemlig:
Næstformanden Ole Perregaard – villig til genvalg – blev valgt.
Kassereren Jeanette Ingerslev – villig til genvalg – blev valgt
Seniorspilleudvalgsformanden Casper Andersen – ej villig til genvalg.
Bestyrelsen foreslog Phillip Stemann, som blev valgt.
Ungdomsspilleudvalgsformand Helene Thorsvad Jensen – villig til genvalg – blev
valgt.
Alle blev valgt med applaus for de næste to år.
Ad 7: Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år
Maja Pedersen – ej villig til genvalg
Bestyrelsen foreslog Mikkel Grøn Olsen, som blev valgt.
Charlotte, som ikke var til stede, var villig til genvalg – blev valgt.
Begge valgt med applaus.
Ad 8: Valg af 2 revisorer for 1 år

(De 5 beretninger, i fuld længde, kan læses efter referatet)
Ad 3: Forelæggelse af regnskab med revisionspåtegning
Jeanette gennemgik regnskabet, som var påtegnet af de to revisorer Henning Nielsen
og Carsten Helmersen. Der blev konstateret et underskud på ca. 43.000 kr., som dels
skyldes en øget indsats i seniorafdelingen for at få nogle af de unge seniorer tilbage
til klubben med heraf følgende højere trænerlønninger, dels højere kontingenter til de
organisationer, vi er medlem af.
Gennemgangen affødte ingen kommentarer.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4: Behandling af indkomne forslag

Begge revisorer: Henning Nielsen og Carsten Helmersen var villige til genvalg –
blev valgt med applaus.
Ad 9: Valg af revisorsuppleant for 1 år
Poul Petersen – villig til genvalg – blev valgt med applaus
Ad 10: Eventuelt
John meddelte, at vi får en ny hjertestarter af kommunen.
John sluttede mødet med at byde de nye medlemmer af bestyrelsen velkommen og
samtidig tage afsked med:
Casper, som takkes for de to år, han har været seniorudvalgsformand, hvor han flere
gang har deltaget i møderne på Skype fra sin bopæl i Odense.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

fortsættes
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Maja – som desværre ikke længere kan spille badminton, takkes for sine år som seniorudvalgsformand, og derefter som suppleant
Jørgen, som stopper som cafébestyrer gennem de sidste 5 år, men som dog stadig vil
være i caféen om onsdagen og om fredagen. Den nye cafébestyrer Steen Paulsen blev
budt velkommen.
Alle fik flasker som tak for deres arbejde i klubben.
Samtidig Peter Porsdal en flaske som kompensation for at han ikke blev udvalgt som
årets ungdomstræner (som tidligere nævnt)
Ole Lougart fik flasker som tak for sin indsats som dirigent.

Generalforsamlingen 19. maj 2015

Formandens beretning for sæsonen 2014-2015

Til slut takkede John for god ro og orden og hæver mødet kl. 20.00.

Også i den forgangne sæson har bestyrelse gjort adskillige tiltag for at få større tilgang til klubben og en bedre fastholdelse af medlemmerne.
I konkurrence med andre klubber og ikke mindst de mange andre sportsgrene
er det dog lidt af en kamp, som vi også må kæmpe for i den kommende sæson. Vi ligger nogenlunde konstant omkring 460 aktive medlemmer, men vi
mangler lige nu især tilgang til seniorafdelingen af unge spillere.
Som et led i fastholdensen udstyrede vi i den forgangne sæson alle i såvel
ungdomsafdelingen som i seniorafdelingen med nye spilledragter. Spilledragterne blev fortrinsvis sponseret af penge fra boldkontrakter (Forza og LiNing) samt fra tømrerfirmaet Egerbyg A/S, men klubben måtte også selv give
et større beløb hertil.

Referent
Ulla

HB2000 hjemmeside har fået en ændring, der gerne skulle hjælpe med tilgang af seniorspillere. I den forbindelse er Links flyttet over som en menupunkt i venstre side. Der vil også blive lavet nogle tiltag via Facebook, der
målrettet skal henvende sig til de unge. Det er nogle ideer og tiltag som Phillip og Mikkel er kommet med.

Dirigenten checker at alt er i orden

Herefter følger formandens og udvalgsformændernes beretninger i deres fulde ordlyd:

>
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Som I vil få forelagt i forbindelse med regnskaber, så kommer vi ud af året
med et underskud ganske vidst som kalkuleret, men underskuddet er dog noget større. Det er blot holdt oppe af sponsorpenge og aktiekurser. Det skyldes
hovedsageligt, at vi nu skal betale flere penge til Badminton Danmark, at
trænerlønningerne er steget og at vore bolde er blevet dyrere. Det vil i
den kommende sæson blive yderligere forstærket af, at aktivitetstilskuddet til
de unge er falder meget.
Klubmodul presser lidt på, for at vi skal vælge et nyt betalingsmodul, hvor
alle kort (Dankort, kreditkort) kan anvendes, men det lægger sam9

tidig opkrævningsafgiften direkte over på medlemmerne, hvilket i sig selv er
ok, men det er en væsentlig højere afgift end den nuværende, som klubben
afregner. Vi har således valgt indtil videre, at beholde det nuværende system
– kun med Dankort indbetalinger, hvor klubben afregner afgifterne.
Vi har i sæsonen forsøgt os med at afvikle Badmintonfitness og slagtræning,
men kun slagtræningen har indtil nu været en succes. Vi vil dog i den kommende sæson forsøge os igen også med Badmintonfitness, idet vi meget gerne vil imødegå nogle af de relativt mange skader medlemmerne pådrager sig.
Klubmesterskaberne og klubfesten er blevet afviklet og med stor succes, men
begge dog med en lidt mindre deltagelse end sidste år. Der har været en stigning i deltagelsen af de unge, der under klubmesterskaber viste os, hvor dygtige og engagerede de er. Det har været en fornøjelse. Jeg skal så i tilknytning
til afholdelsen af klubmesterskaber og fest sige mange tak til arrangørerne,
der endnu engang har gjort en meget stor indsats. Det har bl.a. tæret ekstra
meget på kræfterne, at de to arrangementer har ligget så tæt op ad hinanden,
da det stort set er de samme personer fra bestyrelsen, der har stået for begge.

ningen af denne politik, vil det meget let blot blive ord på et stykke papir.
Som opfølgning på idrætspolitikken blev der afsat ½ mill. kr. til at udarbejde
en ”Helhedsplan for Idrætsområdet i Hvidovre”. Arbejdet er fuld gang og der
afvikles en række orienterende møder og arbejdsgruppe for kommunens klubber i maj og juni måned. Arbejdet blive afviklet med bl.a. deltagelse fra
Idrætsrådet Hvidovre, hvor jeg selv sidder som næstformand. Jeg sidder desuden i Folkeoplysningsudvalget og har derfor fingeren på pulsen. Jeg kan dog
endnu ikke se, hvor resultatet af dette arbejde vil ende og hvilke fremtidsudsigter, det kan få for sporten i Hvidovre. Det er dog indlysende, at der mangler halfaciliteter til flere sportsgrene. Det vil i sig selv kræve økonomi og
byggetid.

Beretning fra ungdomsafdelingen sæson 2014/15
6. sæson er ved at være slut og overordnet kan jeg sige, at det er gået forholdsvis stille af sig, - business as usual.

Arrangementer
Vi står igen i år over for ændringer i cafeen. Jørgen meddelte på sidste generalforsamling, at han ville stoppe ved denne generalforsamling. Steen som er
et relativt nyt medlem i klubben tager over efter Jørgen. I vil alle hurtigt komme til at lære Steen at kende. Tak til Jørgen for et formidabelt arbejde.
Afslutningsvis skal jeg endnu engang opfordre til, at der er nogle flere, der
engagerer sig lidt mere i klubbens arbejdsopgaver. Selv en lille hjælp kan
være en stor hjælp for Tordenskjolds soldater, der ellers let kan køre træt.

VISIONER FOR 2015-2016
Vi har endnu ikke set de fulde konsekvenser af den nye skolereform, men vi
følger udviklingen tæt og må så evt. se at tilpasse os. Pt. foretager vi ingen
ændringer i afviklingen af børne- og ungdomstræningen. Skolerne i Hvidovre
har åbenbart ikke magtet et tættere samarbejde med sportsklubberne, hvilket
heller ikke er nem opgave. Klubbernes trænere har normalt et arbejde ved
siden af og skolerne har heller ikke økonomi til at betale for disse ydelser.
Som nævnt sidste år var Hvidovre Kommune ved at udarbejde en ny idrætspolitik. Den er nu vedtaget, men uden en eller flere handleplaner for udmønt10

Sæson start med træningslejr til Herlufmagle. Her var tilmeldingen dog noget
sløj, idet kun 14 spillere havde tilmeldt sig. Så for at gennemføre lejren, blev
ungseniorerene tilbudt at deltage. Det skulle ses som et led i fastholdelses
planen at de blev rystet godt sammen inden sæsonen for alvor startede op. De
sagde ja og det endte med at vi var en halfuld spillere der drog til Herlufmagle. Det blev da også en lejr som de tidligere, med til tider hård træning blandet med hygge og socialt samvær.
Vi har haft juleturnering, traditionen tro med drillenisser og andre forhindringer.
Vi genoptog arrangementet med en lille træningslejr for de yngste spillere, et
arrangement som har ligget stille i 2 år. Dog uden overnatning denne gang, da
vi ikke havde forældre der kunne overnatte. Men et super arrangement med
god træning og dejlig mad og hygge om aftenen.
En enkelt hygge aften for U15, U13 og U17 med fællestræning, god mad og
efterfølgende dans og hygge er det da også blevet til og en mere af samme
slags som afslutning på sæsonen løber af stablen i juni. Det er forældre og
trænere som står for disse arrangementer.
Så har vi netop afviklet klubmesterskaberne, med Egerbyg som sponsor igen. Ca. halvdelen af spillerne deltog, hvilket vil sige 25 spillere.
Vi stiller igen dette forår op i Fritid for dig, i den hensigt, at skolebørn tilmelder sig ordningen og bliver så glad for at spille badminton, at de melder sig
11

ind i klubben efterfølgende. Det har givet spillere de tidligere år, men det bliver begrænset denne sæson, idet kun 2 spillere har tilmeldt sig.

Medlemstal
Det fører mig over i at medlemstallet i ungdomsafdelingen har ligget stabilt
på omkring 50-55 spillere hele sæsonen. I slutningen af sidste sæson mistede
vi to af vore bedste piger i U15, den ene fordi hun havde mistet lysten til at
spille og den anden fordi hun ville prøve kræfter i en anden klub. Det var et
stort slag for vores afdeling, da det netop er den årgang som er tæt på at skulle føre seniorafdelingen videre og som det er en svær gruppe at fastholde.
Men det endte lykkeligt, idet den ene pige allerede var på banen igen i efteråret og den anden pige er tilbage i klubben igen fra næste sæson. Det er til
gengæld noget som i den grad giver et boost til klubben.
Ellers ligger hovedparten af vore spillere i U11 og U13. Vi har kun haft 2-3
spillere i U17 hele sæsonen.
Så har vi naturligvis også vores miniton, som kører super, med Pernille Delberg ved roret. Her har vi 10-12 spillere.

Trænere og træningen
På trænersiden foretog vi en ændring, idet vores egen Mikkel Grøn meldte sig
på banen med ønsket om at træne de bedste af spillerne, som træner onsdag
og fredag. Så efter et par rigtig gode sæsoner med Morten som "elite træner"
overtog Mikkel tjansen. Det er gået superfint denne sæson, vi kan virkelig se
at spillerne rykker sig. Det giver en anden dimension at træneren selv spiller i
klubben, han kan lettere følge op på tingene og spillerne ser ham også til seniortræningen. Det giver god synergi og sammenhængskraft.
Ellers har trænerstaben igen i år bestået af Peter P som hoved træner og hjælpetrænere har været Kenneth J og Stefan J.
Vi har også haft 6 ungdomsspillere på ekstra træning i HBC om onsdagen.
Dette for at være på forkant med at de bedste spillere kunne finde på at skifte
klub, hvis vi ikke kunne tilbyde nok træning. Men det var også et sats, idet
det kunne give bagslag ved at spillerne blev så glade for træningen i HBC at
de alligevel skiftede klub. Men heldigvis var de kun på træningen i efteråret
og valgte så ikke at fortsætte, men i stedet hellige sig Mikkels træning.
U15 spillerne, som kom på seniorernes B-træning om mandagen allerede sidste sæson, har også deltaget i træningen denne sæson. Det er virkelig noget
der giver noget og vi kan se de rykker sig enormt.
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Turneringer:
Vi har haft 4 hold tilmeldt kredsens hold turneringen: 1 U15 seriehold, 1 U15
X hold, 2 U13 X hold. De har gjort det godt og faktisk alle er endt i midten af
deres rækker. Holdlederne har haft helt styr på spillerne, så det er gledet
uden problemer.
Flere af de ældste har været til turneringer i løbet af sæsonen og det er blevet
til et par oprykninger til A-rækken. Meget fint.

Tak
Vi har igen i år været begunstiget med sponsorstøtte fra Sungame og Egerbyg. Stor tak for støtten som gør det muligt at afholde de forskellige arrangementer i ungdomsafdelingen.
En tak skal jo også lyde til jer forældre, som er medarrangører af træningsweekenden for de yngste og festerne de lidt ældre. Det er så dejligt at I stiller
op.
Så er der jer holdledere, som gør et kæmpe stykke arbejde med at stille hold
og styre løjerne på hjemmebanen. Hvis ingen forældre stillede op til tjansen
som holdleder, var der ingen turnering for spillerne, så I spiller en stor rolle
for klubben.
Så er der også mit mini-udvalg, bestående af trænerne, som ud over deres
trænergerning, også stiller op som arrangører af arrangementerne og som
hjælpere ved afviklingen af både juleturnering og klubmesterskaberne. Og
også Jesper H som har fået konsulent status...
Stor tak til jer for hjælpen.
Helene
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Seniorafdelingens beretning for sæsonen 2013/14
For at tage seniorholdkampene først så blev det en pose blandede bolcher:
1. holdet blev nr. 3 ud af 8
2. holdet blev nr. 6 ud af 8 (samme som sidste år)
3. Holdet blev nr. 7 ud af 8 (nr. 8 trak sig).
På trods af en 3. plads til 1. holdet ser det ud som om vi rykker op i Kbh. serien da nr. 2 – Drive – med en oprykning ville have 3 hold i Kbh. serien og det
er ikke muligt ifølge reglementet. Vi mangler endnu den helt officielle udmelding fra kredsen om vi endelig er rykket op, men uofficielt har vi fået at
vide at det ser godt ud for os.
2. holdet tager fremover endnu en sæson i serie 2 – det var tæt på en nedrykning som blev undgået da vores nærmeste konkurrenter tabte i sidste runde.
3. holdet rykker ned i serie 4. Det skulle egentlig allerede være sket sidste
sæson, men pga. afbud fra andre klubber blev vi oppe. Den går nok desværre
ikke denne gang, men man skal da aldrig sige aldrig.
Vi har igen i år måttet trække meget på motionister og veteraner til afbudsramte hold så stor tak for hjælpen til dem der hjalp os.

Igen i år har Frank sat løbetræning i gang 2 gange om ugen i sommerperioden
for de spillere, som har lyst til det. Om som sidste år har vi slået os sammen
med Brøndby Strand Badminton for at få endnu flere til løb.
Vi har afholdt en del spillermøder med forskelligt indhold. Et var opfølgning
på en spørgeskemaundersøgelse, en anden af mere generel karakter hvor træningsindsatsen blev diskuteret.
I løbet af sæsonen skiftede seniorafdelingen – som den eneste – til Li Ning
bolde. Det krævede lidt benarbejde fra Ole Perregård at få både Forza og Li
Ning overbevist om at de ikke kunne få eksklusivaftaler med klubben.
Den nye boldkontrakt gav os mulighed for at købe spillertøj til alle holdspillere til en fornuftig pris.
Et af sæsonens populære indslag har været vores live opdateringer fra holdkampene på Facebook siden. Tonen er – bevidst – meget uformel. Vi har desværre ikke mulighed for at dække alle kampe, men alle er velkomne til at
lave opdateringer fra de kampe de deltager i.
Til slut vil jeg takke af som seniorformand efter 2 år på posten.
Phillip og Mikkel har sagt ja til at overtage opgaverne i fællesskab. Da der
kun kan være en SSU formand bliver det Phillip som bestyrelsen indstiller til
posten. Mikkel stiller op til posten som suppleant som bliver ledig efter Maja.

I den nye sæson har vi igen tilmeldt 3 hold. Vi håber at have en større spillerstab til rådighed da vi har en del ungdomsspillere som vil være spilleberettiget til senior.

VSU beretning 2014/15

Frank har også i denne sæson været vores træner om mandagen for både Aog B-truppen.
Vi har haft en del udskiftning på torsdagstræningen da Martin sagde op inden
sæsonstart. Morten overtog men sagde op til nytår og vi har nu ansat Frederik.

Sæsonen 2014/15 i veteranafdelingen er i det store hele vel foregået
som det skal i en veteran-afdeling. Dvs vi prøver at hygge os så meget
som muligt. Den hastig stigende gennemsnitsalder i afdelingen har vist
at skader og sygdom har fået godt fat i en del af os. Så en tilgang af
yngre veteraner vil være kærkommen i afdelingen, og meget gerne på
damesiden.

Vi har fået lidt tilgang af spillere på A og B træning, flere ungdomsspillere
har deltaget på B træning og vi har også budt velkommen til nogle spillere fra
Veteran som ønskede lidt mere træningstid.

De nyligt afholdte klubmesterskaber viste en yderst ringe deltagelse fra
veteranafdelingen.
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Om årsagen skal findes i den meget sene afslutning af holdturneringen
og spillerne dermed har været spilletrætte ved jeg ikke, men vi må love
hinanden en meget bedre tilslutning til klubmester-skaberne i 2016.
Som VSU formand vil jeg takke veteran afdelingens 10 holdledere for
det kæmpe arbejde det er at
få puslespillet med 8 hold i turneringen til at gå op, således at HB2000
stiller med fuldt hold når der er spillerunder. Godt gået gutter!
I det hele taget er det i vores afdeling altid muligt at finde hjælpere når
det virkelig brænder på.

Beretning fra Turneringsmotionisterne
Sæsonen 2014/15 har hos turneringsmotionisterne været et
rigtig krise år. Jeg kan ikke på noget tidspunkt huske, vi har
været så hårdt ramt af skader som i denne sæson. Det har
været meget tydeligt om tirsdagen, hvor vi har haft rigtig
svært ved at sætte runder, så de styrkemæssigt gik op. Det
har desværre kostet en spiller, men når det så er sagt, vil jeg
gerne takke resten af truppen, for den store forståelse i har
vist, ved alligevel at komme til træning om tirsdagen.

Sportsligt har veteranerne klaret sig rimeligt.
1. holdet vandt rækken og rykker op i 1. serie.
2. holdet må en række ned.
3. holdet blev nr. 2 og rykker 1 række op.
4. holdet nr. 6.
Efter at alle +50 hold vandt deres rækker i sidste sæson blev det hverdag igen!
+50 1. blev nr. 3
+50 2. blev nr. 2
+50 3. blev nr. 5

Vi startede sæsonen i fin stil, ved at tilmelde 3 mix hold og 1
herrehold under DGI. 3 holdet havde fået ny holdleder Mette, som kom med gå på mod, og mente ikke det var noget
problem, at stille hold, selv om vi på papiret ikke havde nok
spillere til 4 hold. Men allerede ved først holdkamp, kom
Mette ud i problemer, og det var ikke sidste gang, for ikke
ved nogen af holdkampene lykkedes det at sætte det samme
hold, og det trak virkelig tænder ud, med så mange afbud.
Jeg vil gerne takke de banetidsspiller og holdspiller fra de
andre afdelinger som har trådt til og hjulpet os igennem sæsonen.

+60 blev nr. 6 i 1.serie
Ovenstående er bare tørre tal, hovedsagen er at vi har haft mange hyggelige timer sammen.
Rigtig god sommer.
VSU.
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Turneringsmæssigt er holdene endt som nr. 3 – 4 eller 5 i
rækkerne, og taget i betragtning af hvor svært det har været
at stille hold, må man sige vi har klaret os godt. En del af
æren for det gode resultat, skal tilfalde vores træner Ole, som
trods udfordringen af mangel på spillere til træning, har formået at holde gejsten oppe i afdelingen. Tak for den indsats
du har lagt hos turneringsmotionisterne.
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Nogle af de arrangementer, som har været fast tradition i afdelingen, har vi desværre også måtte aflyse, men vores julefrokost blev afholdt, og var som altid meget vellykket. Kisser fik ved den lejlighed overrakt afdelingens Spiril, med ordene: ”meget stabil kommer altid til træning, humørbombe,
og meget vellidt” hvilket var meget fortjent, og det var også
sidste udkald, da hun stopper i afdelingen til sommer. Så kære Kisser, tak for de mange år, du har været i afdelingen, du
vil blive savnet, og vi håber du vil nyde dit otium hos
+60’erne. Vores ”første i måneden - tirsdag” er en kæmpe
succes, den tirsdag er der mange til træning, og vi nyder virkelig de tre kvarter hvor vi spiser masser af slik og hygger os
med hinanden.
Motionisterne er blevet flittigt brugt, når de andre afdelinger
har manglet spillere ved holdkampe, det er altid en fornøjelse at komme ud til kamp, for man er sjældent eneste motionist der stiller op, og derfor vil jeg gerne takke jer for jeres
hjælpsomhed rundt om i klubben. Ud over holdturneringen,
har motionisterne deltaget i juleturneringen i HB2000, Hvidovre Cup, og de fornylig overståede klubmesterskaber, og et
par spillere deltog i en åben pool turnering i Værløse.
En ting er vi rigtig stolte af hos motionisterne, og det kommer måske klubben til gode om nogle år. Det er at 4 spillere
har fået småfolk siden sidste generalforsamling, så stort tillykke til jer alle. Vi glæder os til I er tilbage på banen igen.
Til slut vil jeg takke for godt samarbejde i bestyrelsen, og
ønske alle i HB2000 en god sommer.
Hilsen, Anette Ridal
turneringsmotionistformand.
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Nyt fra MINI´ton
Sæsonen er så småt ved at være slut, og for MINIton´s vedkommende har det
været endnu et fantastisk badminton-år.
MINI´ton startede op helt præcist søndag d. 7. april år 2013, og holdet har stadig sine trofaste børn og forældre, der troligt gennem to år er mødt op til træning søndag morgen, og som tilsammen har givet holdet stabilitet og skabt
trygge rammer for børnene.
Derudover har der været stor tilgang – og alle nye spillere og forældre er kommet godt ind i ”truppen” og er faldet naturligt ind i den rytme, som er på holdet.
Alt i alt betyder det, at alle seks baner er godt fyldt op og at der er livlig aktivitet
i Præstemosehallen søndag morgen – til stor glæde for os trænere ☺.
Børnene bliver bedre og bedre for hver træningsgang, og det er tydeligt at se,
at i takt med at de oplever succes på banen stiger også deres mod og gejst i
spillet. Så der er noget at glæde sig til i Ungdomsafdelingen når først MINI´tonerne går hen og bliver store nok. I den forbindelse opsnappede vi denne
bemærkning ude på én af banerne, hvor en af drengene spillede med sin mor.
Han siger: ”Prøv at gøre dig så god som du kan, mor. Så gør jeg mig så dårlig
jeg kan. Så passer vi sammen…..”. Hvordan ”kampen” gik melder historien
dog ikke noget om.
TAK til alle jer søde, morgenfriske, glade børn: Alfrida, Oscar, Tobias og Tobias, Jonas og Jonas, Martin, Ida, Cecilie, Maja, Victoria, Madicken og Amalie –
og alle jeres søde, veloplagte, glade forældre og bedsteforældre. Og også en
særlig tak til Martin (Tobias´ storebror), som er en super hjælpetræner og fuld
af idéer til lege og aktiviteter!
Som altid runder vi sæsonen af med en hyggelig Sommerafslutning søndag
d. 21. juni. Her vil der til træning være sjovt spil på banerne og uddeling af
diplomer – hvorefter der er fællesarrangement i Caféen frem til ca. kl. 10.30.
MINIton´erne kan tage deres forældre, søskende og bedsteforældre med, og
skulle andre have lyst til at kigge forbi er man naturligvis mere end velkommen.
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Vi ønsker alle en rigtig god sommerferie og siger på gensyn i næste sæson
søndag d. 23. August 2015 kl. 8.30-9.30. Og skulle der sidde en læser, som
har eller kender et barn, som kunne tænke sig at spille på MINI´ton-holdet, så
kontakt endelig Pernille på tlf. 28 70 60 70, for der er altid plads til én til…..
De bedste hilsner fra Nicolas og Pernille

VAGTSKIFTE i CAFÉEN
På den nylig afholdte generalforsamling meddelte Jørgen Sølvtofte at
han ønskede at stoppe som bestyrer af Caféen.
I den anledning takkede formanden Jørgen for en god indsats i de fem
år der er gået.
Jørgen modtog samtidig lidt til at væde ganen med.
Jørgens afløser hedder Steen Poulsen. Vi byder Steen velkommen i
jobbet.
Vi vil dog stadig se Jørgen som medhjælper onsdag og fredag.

Jakob fra turneringsmotionisterne skriver:

En sæson i motionistafdelingen
Efteråret er kommet og et farvel til de røde tennisbaner og et gensyn
med Præstemosehallen - sådan startede sæsonen, som efterfølgende har
budt på mange gode oplevelser. Ugentlige træninger med Ole som indpisker og med mange belærende ord omkring både opvarmning, teknik, taktik og hvad der eller har med badminton at gøre. Selvom det
kan være svært at lære nyt er jeg overbevist om at der er lidt der sidder
fast og jeg er blevet en lidt bedre spiller i løbet af sæsonen.
Udover den ugentlige træning har sæsonen budt på mange andre ting holdkampe, hvor vi efter en hård start kom godt igen og sluttede i den
bedste halvdel - men vigtigst så havde vi gode kampe og fik mødt andre end træningskammeraterne og dermed lidt mere end håneretten at
spille om. Derudover blev det også til nogle øvrige turneringer: Hvidovre-cuppen, Værløsemesterskaberne og her til slut klubmesterskaberne. Alle sammen gode turneringer, hvor man fik spillet hvor der var
lidt mere på spil end til dagligt. Et tak til arrangørerne herfra.
Socialt sker der også noget - både i afdelingen og i klubben - dels den
månedlige tirsdagshyggge, hvor forrige måneds fødselarer fejres og
dels den fælles julehyggeturnering og klubbens sæssonafslutningsfest.
Nu er foråret kommet og de røde grusbaner trækket igen - og det er
blevet et "på gensyn" til Præstemosehallen med forventning om endnu
en god sæson, når efteråret kommer. Vi har plads til flere spillere, så
hvis der er nogle der har lyst til at møde nye spillere, få et par trænerfif
og ellers bare nogle gode kampe, så en opfordring herfra om at komme
forbi tirsdag kl. 20 og prøv om det er noget for dig.

Formanden takker Jørgen
for en god indsats.

Jakob
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Årets kampjubilarer:

Resultater fra årets klubmesterskaber

100 Kampe:
Amanda Jensen
Betty Hansen
Simone de Blanck
Steen Willumsen

200 Kampe:
Frank Jespersen
Jacob Broz
Jan Bøgeskov
Stenhil Hansen

300 Kampe:
Charlotte Christensen
Benny Jensen

400 Kampe:
Elo Hansen
Sonja Larsen

500 Kampe:
Per Roos

Til lykke til jubilarerne !
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Fortsættes

KLUBKALENDER

12. juni

Afslutningsfest 60+ (fredagsholdet)
Afslutning U-13, U-15 og U-17

27. juni - 2. august Sommerlukket

———————————————

Konkurrencen

Løsningen på sidste opgave er 360 cm. Rullen tilbagelægger 180 cm.
på 3 omgange, og samtidig flytter båden sig 180 cm. på rullen. Altså
180 + 180 = 360. Vinder blev Alfrida Wassar Skourup fra Minitonholdet. Præmien kommer én af dagene.
Der er ingen konkurrence denne gang, da interessen erfaringsmæssigt
ikke er så stor her optil sommeren. Vi vender frygteligt tilbage !
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Fotos fra årets klubfest
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BAGSIDEN

Så er sommeren ved at bide sig fast, og samtidig er
badmintonsæsonen ved at gå på hæld.
Klubmesterskaberne er afviklet og den årlige klubfest
har fundet sted.
Så nu kan holdspillerne slappe lidt af, og timespillerne
kan også se frem til en badmintonfri juli måned.
Også bladredaktionen kan tage en slapper. Dette nummer indeholder pænt mange sider, men så ”ses” vi heller ikke før september.
I den mellemliggende tid vil vi ønske alle medlemmer

en rigtig god og varm sommer….
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