Badminton Fyns (BF) beretning for 2015/16
v/ formand Martin Andersen
Beretningen omhandler perioden 1. september 2015 til 31. august 2016. Det vil imidlertid være
nærliggende at omtale begivenheder, der også har fundet sted efter 1. september 2016 frem til
aflevering af denne beretning den 15. marts 2017.
I den igangværende sæson har vi igen haft udliciteret en række ad hoc opgaver til forskellige
fynske klubber. Det har drejet sig som følgende:
-

Danish Junior Cup som OBK ved Julie Kryger Boe har stået for.
Kredsmesterskaber som Nr. Åby ved Jens Nielsen har stået for.
Kredsmatch som MBK ved Jørgen Færch har stået for.
Kredstræning for U-13 og U-11 som Næsby ved Wenke Johansen har stået for.
Glamsbjerglejre som Langeskov ved Martin Eriksen har stået for.
Webmaster som Langeskov ved Lars Lyskjær har stået for.

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 igen med hold i alle tre alderskategorier.
Kredsmesterskaberne for ungdom i A-B-C og D rækkerne havde 170 deltagere.
Kredsmatchen gik utrolig godt med en fantastisk stemning blandt spillerne, og for første
gang vandt Fyn over København, og det endda to gange i løbet af denne weekend.
Kredstræningen har igen været fyldt op. Desværre ønsker Wenke en pause, så vi skal finde
en ny ansvarlig for denne aktivitet.
Glamsbjerglejrene var fyldt helt op og havde venteliste.
Vores webmaster har som sædvanligt udført opgaven helt perfekt

Så stor tak til Julie, Jørgen, Wenke, Martin, Jens og Lars for godt samarbejde og veludført arbejde.
I den kommende sæson skal Vestmesterskaberne i E-M og A rækkerne afvikles på Fyn. Der
forventes over 400 kampe, så der skal bruges tre elle fire haller om lørdagen og én hal med 6
baner om søndagen
I sæsonen har vi igen haft et godt samarbejde med DGI Fyn og har igen afviklet én fælles fynsk
holdturnering for ungdom og senior. Desværre blev de fælles individuelle mesterskaber i senior og
veteran aflyst – primært fordi vi var for sent ude med invitationer, men vi prøver igen i næste
sæson og vil melde spilledatoen ud ved sæsonstart.
Kredsmesterskaberne blev for første gang afviklet i et samarbejde med DGI Fyn.
Dette års rep. møde afvikles sammen med/ samtidig med DGI`s aktivitetsmøde. På mødet vil
følgende være fælles mellem DGI Fyn og BF:
- Spisning.
- Oplæg/inspiration fra en ekstern person.

-

Afslutning/ plenum med fælles sprøgsmål/svar.

BF er med i et godt dommersamarbejde med Badminton Sønderjylland og Badminton Midtjylland
med dommerleder Bjarne Jørgensen fra Sønderjylland som udkaldsleder/koordinator.
Den fynske dommerstand er nogenlunde status quo: To dommere er stoppet, men det opvejes af
én nyuddannet dommer og én dommer som har genoptaget gerningen efter en pause.
Dommerstandens 15 dommere fordeler sig således:
- Én international forbundsdommer.
- Én kredsdommer.
- 13 dommere.
Til efteråret afholdes igen dommerkursus, hvor vi håber at se nye fynske dommeraspiranter som
deltagere.
På forbundsplan er der sket flere centrale tiltag i den igangværende sæson. På rep. mødet den 10.
juni bliver HB slanket fra 13 til 9 medlemmer, hvoraf de 7 skal vælges på rep. mødet, og de sidste
to medlemmer udpeges med én fra Vest og én fra Øst.
Rep. mødet holdes sammen med/ samtidig med DGI`s aktivitetsmøde. Mødet foregår i DGI-huset i
Vejle lørdag den 10. juni fra kl. 0930 til 1630. Fra morgenstunden og indtil 1430 bliver der tilbudt
en række workshops, og fra 1430 til 1600 bliver BD`s rep. møde og DGI`s aktivitetsmøde afviklet
hver for sig.
Mødet slutter med fælles plenum og underskrivning af fælles aftale mellem BD og DGI Badminton.
Vi vil gerne opfordre så mange som muligt til at deltage. Alle er velkomne og ikke kun de
delegerede.
Det endelige program foreligger snart og vil blive formidlet til alle fynske klubber.
Badminton - bevæg dig for livet med Ib Møller Pedersen i spidsen har været enormt arbejdsomme
og har haft kontakt til rigtig mange klubber. Projektperioden slutter den 31. december 2017, men
samarbejdet vil fortsætte i en anden konstruktion.
Medlemstallene for BD er endnu ikke endeligt opgjort, men det forlyder, at der for første gang i
mange år vil være tale om en medlemsfremgang.
Tak til de fynske badmintonledere for et godt samarbejde og det store frivillige arbejde, der
udføres for badmintonsporten.
Er 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. Og tak til DGI
Badminton Fyn for spændende og udviklende samarbejde.
Gerda Jørgensen stopper som kasserer på rep. mødet i år efter rigtig mange års arbejde i
bestyrelsen og for fynsk badminton. Tak for din flotte indsats og tak for rigtig godt samarbejde i
mange år.

