Badminton Fyns (BF) beretning for 2014/15:
v/ formand Martin Andersen
Beretningen omhandler perioden 1. september 2014 til 31. august 2015. Det vil imidlertid være
nærliggende at omtale begivenheder, der også har fundet sted efter 1. september 2015 frem til
aflevering af denne beretning den 17. marts 2016.
I de forgangne sæson har vi haft udliciteret en række ad hoc opgaver til forskellige fynske klubber.
Det har drejet sig om følgende:
-

Danish Junior Cup som OBK ved Julie Kryger Boe har taget sig af.
Kredsmesterskaber som Nr. Åby ved Jens Nielsen har taget sig af.
Kredsmatch som MBK ved Jørgen Færch har taget sig af.
Kredstræning for U-13 som Næsby ved Wenke Johansen har taget sig af.
Glamsbjerg lejre som Langeskov ved Martin Eriksen har taget sig af.
Webmaster som Langeskov ved Lars Lyskjær har taget sig

Bestyrelsen har haft det overordnede ansvar for ovennævnte arrangementer. Vi mener, det er den
rigtige vej at gå. Det samme mener lederne af de enkelte ad hoc opgaver.
Her skal nævnes nogle enkelte fakta om de forskellige ad hoc opgaver:
-

Ved DJC deltog Fyn med hold i alle tre alderskategorier.
Kredsmesterskaberne for ungdom havde samme antal deltagere som sidste år.
Kredsmatchen gik utrolig godt med en fantastisk stemning blandt spillerne.
Kredstræningen har i den igangværende sæson haft 23 deltagere.
Glamsbjerg satte rekord med 87 deltagere
Vores webmaster har som sædvanlig udført opgaven helt perfekt.

Så stor tak til Julie, Jens, Jørgen, Wenke, Martin og Lars for godt samarbejde og veludført arbejde.
I sæsonen har vi haft et godt samarbejde med DGI Fyn, og har afviklet én fælles fynsk
holdturnering og fælles individuelle fynske mesterskaber for seniorer og veteraner sammen. Der
er også mange andre opgaver, som vi forsøger at løse i fællesskab. I næste sæson vil vi afvikle
fælles kredsmesterskaber for ungdom sammen med DGI Fyn. Endelig vil vi i fællesskab udvide
samarbejdet til også at omfatte udviklingsopgaver i den kommende sæson.
Vi har fortsat et rigtig godt samarbejde på dommerområdet Badminton Midtjylland og Badminton
Sønderjylland.
På forbundsplan er der sket flere centrale tiltag i den forgangne sæson. Der er blevet etableret ny
administrativ organisationsstruktur, bl.a med en ny service afdeling. Bo Jensen er kommet til som
ny direktør fra 1. oktober 2015. Velkommen til dig.

I øjeblikket er der gang i en proces med også at ændre den politiske struktur. Det vil formand René
Toft forklare nærmere om på Rep. mødet.
For godt et år siden startede en ny fælles udviklingsenhed mellem DGI-badminton og Badminton
Danmark sit arbejde. Det hedder i dag: Badminton – bevæg dig for livet. Enheden med Ib Møller
Pedersen i spidsen har været enorm arbejdsomme og har haft kontakter til rigtig mange
foreninger. På vort Rep. møde vil Ib fortælle om status på projektet.
Tak til de fynske badmintonledere for et godt samarbejde, og det store frivillige arbejde, der
udføres for badmintonsporten.
En stor tak til forbundet for godt samarbejde og tak til de ansatte på kontoret i Brøndby, som
brænder og knokler for badminton.
Tak til bestyrelsesmedlemmer i BF for rigtig godt og konstruktivt samarbejde. Claus Jensen valgte
at stoppe i bestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra december 2015 på grund af arbejdspres. Tak
til Claus for arbejdet med badminton på kredsplan.

