HOLBÆK BADMINTONKLUB
GENERALFORSAMLING DEN 25/4-2017 kl. 19.00.
Deltagere:

1.

Claus Vognsen
Jan Gottschalck
Annette Bækgaard
Helle Frøslev
Lars R Kaysen
Torben Henningsen
Henrik Petersen

-

Formand
Næstformand
Økonomiansvarlig
Kommunikationsansvarlig
Sportschef
Sponsoransvarlig
Suppleant

Valg af dirigent:
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, som bestod af ovennævnte
samt 26 øvrige medlemmer.
Claus foreslog på bestyrelsens vegne Jan Kaiser som dirigent. Jan blev valgt.
Jan takkede for valget. Jan havde på forhånd undersøgt at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet jf. vedtægterne. Generalforsamlingen var dermed beslutningsdygtig.
Jan gav derefter formanden ordet.

2.

2a.

Formandens og sportschefens beretninger:
Formandens beretning vedlægges som bilag.
Ungdomsudvalgets beretning vedlægges som bilag.
Motionistudvalgets beretning vedlægges som bilag.
Veteranudvalgets beretning vedlægges som bilag.
Seniorafdelingens beretning vedlægges som bilag.
Næstformandens beretning vedlægges som bilag.
Spørgsmål til formændenes beretninger:
- Ingen.

3.

Regnskabet for HBK fremlægges til godkendelse v. Annette Bækgaard/Claus
Vognsen:
Annette orienterede om, at det jo drejede sig om regnskabet for sæsonen 20152016.
Ingen spørgsmål.

4.

Regnskabet for hallen fremlægges til godkendelse v. Jan Gottshalck:
Jan orienterede om, at det jo drejede sig om regnskabet for året 2015.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4.

Budget for HBK 2017/18:
Budget med underskud på 429.000 kr. blev vedtaget.

5.

Indkomne forslag - skulle være formanden i hænde senest 5/4-16
Ingen indkomne forslag.

6.

Valg til bestyrelse:
a.
Claus. Formand. Genvalgt.
b.
Jan G. Næstformand. Ikke på valg.
c.
Annette. Økonomiansvarlig. Ønsker ikke genvalg.
Ingen erstatning
d.
Helle Frøslev. Kommunikationsansvarlig. Ønsker ikke genvalg.
Torben Henningsen valgt som kommunikationsansvarlig.
e.
Lars R Kaysen. Sportschef. Ønsker ikke genvalg.
René Faber valgt som sportsansvalig.
f.
Torben Henningsen. Sponsoransvarlig. Ønsker ikke genvalg.
Ingen erstatning.
g.
Henrik Petersen. Ikke genvalgt.
Ingen erstatning.
h.
Ingen repræsentant.
i.
Revisor. Udføres af eksternt firma.
m.
Revisor suppleant. Jesper Larsen valgt.

Herefter ser bestyrelsen således ud:
Formand: Claus Vognsen
Næstformand: Jan Gottschalck
Økonomiansvarlig: Ingen repræsentant.
Kommunikationsansvarlig: Torben Henningsen
Sportsansvarlige: René Faber
Sponsoransvarlig: Ingen repræsentant
Suppleant: Ingen repræsentant
Suppleant: Ingen repræsentant
7.

Eventuelt:
Claus rettede en tak til udvalgene for deres arbejde igennem sæsonen.
Da der ikke var flere bemærkninger, takkede Jan for hvervet som dirigent, og
Claus rettede en tak til de personer, der gør et stykke arbejde for klubben.

Dirigent
Jan Kaiser
Bilag 1:
Formandens beretning:
Bilag 2:
Sportsansvarliges beretning

Formand
Claus Vognsen

Bilag 1:

Årsberetning HBK
Sæson 2016/17
Udvikling eller Afvikling

Kære medlemmer, sæsonen 2016/17 nærmer sig sin afslutning hvilket betyder at
endnu et år er gået. Starten på året bød på en organisation som var gennemgående
fra året før, hvilket skabte optimisme og tro på at den retning vi var på vej ud af ville
give resultater. Året var dog ikke særlig gammelt før Peter Espersen kom og meddelte
at han af personlige årsager var nødt til at træde ud af bestyrelsen, det gjorde at vi
blev nødt til at indsætte vores 1. Suppleant Torben Henningsen i den vigtige rolle som
sponsoransvarlig. Torben har vist sig som en dygtig erstatning. Han er gået til opgaven med en åbenhed og forståelse for bestyrelsens ønske om at skabe gennemsigtighed i vores arbejde, hvilket er lykkes til fulde.
Vi har generelt i bestyrelsen fortsat processen om at skabe gennemsigtighed i vores
arbejde, hvilket har været en vigtig kæphest fra min side siden jeg tiltrådte. Vi er i løbet af året lykkes med at få færdiggjort politikker og strategier på flere områder, både
det sportslige, kommunikation og sponsor, det er et arbejde som sikrer at vi arbejder i
samme retning.
Vi har efter udvalgenes ønsker taget tiltag til at gennemføre to udvalgs seminar, hvor
bestyrelse og udvalg har drøftet og arbejdet med forskellige emner. Jeg ser disse seminar som en meget positiv udvikling i vores kommunikation med de enkelte afdelinger, som har været med til forhåbentlig at mindske afstanden mellem bestyrelse og
udvalg.
På sponsorsiden har vi fået samlet vores sponsorer så vi nu har et overblik over, hvilke sponsorer vi råder over og vi har i årets løb også haft besøg/foredrag af en fundraiser, som har givet vores sponsorudvalg nogle værktøjer til hvordan vi kan arbejde aktivt med disse sponsorer. I den forbindelse er vi kommet til den konklusion at vi er
nødt til som klub benhårdt at vælge hvilke events og arrangementer der giver bedst
afkast da frivillig arbejdskraft er en knap ressource.
Siden sidste generalforsamling er udbuddet om Holbæk Sportsby også blevet endelig
vedtaget og byggeriet er i fuld gang og skal stå færdigt ultimo 2018. Det betyder også
at vi er involveret i den sideløbende proces omkring detaljerne for indretning, hvor vi
har et Sportsby udvalg bestående af Jan G, Jan K og Lars K som går til møder med
byggeherren mhp at afklare materiale valg til vores kommende faciliteter i Sportsbyen.
Det er en ny og ukendt verden og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke deltagerne for deres hårde arbejde, som er med til at sikre vi får de bedst mulige faciliteter.
Vedtagelsen af Sportsbyen betyder også et farvel til vores nuværende faciliteter og
som lovet på sidste generalforsamling, vil jeg arbejde på at vi får den bedst mulige
pris/aftale for hallen. Jeg har sammen med Jan G indgået i et udvalg, hvor vi i samarbejde med Holbæk kommune har forsøgt at finde mulige købere til hallen. Der hvor
vi står i dag er at, der er en reel køber, som vi har drøftelser med og det er Holbæk
Private Realskole, som er meget interesseret i at købe hallen. Vi er faktisk så langt nu
at vi diskuterer den endelige pris og benævner hinanden som helholdsvis køber og
sælger. Hvor vi ender henne prismæssigt er endnu lidt for tidligt at sige, men vi får et
beløb som kan være med til forhåbentlig at sikre klubben mange år ud i fremtiden og i
nærheden af de tal der er blevet nævnt tidligere. 3,5-5 mio
På det økonomiske område arbejder vi fortsat på en gennemsigtig økonomi og vi er
nået langt, den nye struktur med en bogholder og økonomiansvarlig har vist sig at
være det rigtige, det sikrer at vi har alle vinkler af indtægter og udgifter belyst og analyseret, hvilket gør bestyrelsens arbejde meget lettere.

Som i vil blive præsenteret for lidt senere er vi på klubbens drift lykkedes med at skabe et overskud på 70.000,- for regnskabsåret 2015/16, prognosen for det nuværende
regnskabsår 2016/17 er at vi i stedet for det budgetterede underskud på 118.000,lander omkring samme overskud som sidste år. Men vi er udfordret på det økonomiske område, som jeg nævnte sidste år er der lavet en lovændring som ikke længere gør
det muligt at modtage donationer. Det er blevet erstattet af en 2 årig overgangsordning med en pulje som kan søges. Det betyder at efter i år lukker denne pulje, hvilket
betyder at vi som klub har mistet indtægter for 550.000,- på 2 år! Jeg tror ikke på at
denne pulje lukker definitivt, for det vil fra politisk side være at spille hasard med foreningslivet i DK, derfor føler jeg mig overbevist om at, enten fortsætter denne pulje,
eller der kommer et alternativ.
Vi er samtidig fortsat i stand til at skabe overskud på vores haldrift, hvilket er med til
at give os de muligheder for at kunne investere i fremtiden, men med udflytningen til
Holbæk Sportsby, vil denne indtægt selvfølgelig forsvinde.
Hvad angår medlemstallet falder det fortsat, vi har i vores oprydning konstateret en
usikkerhed om vores statistik på medlemstal fra tidligere år, men vi kan nu konstatere at vi kun er lige over 300 medlemmer tilbage i HBK, hvilket beviser den konkurrence der er på fritidsmarkedet og det behov der for at tænke visionært mhp at tiltrække
nye medlemmer. Her har vi på kommunikationssiden gjort tiltag til at kunne implementere flere moduler på vores nye hjemmeside, det kunne være onlinebetaling, onlinebooking og lignende. Vi tror i bestyrelsen fortsat på at synergien ved udflytningen
til Holbæk Sportsby vil styrke vores synlighed på det idrætsmæssige område og er det
rigtige for vores klub.
Det forgangne år har også budt på en øget fokus på badminton i hele vores region,
idet det er lykkedes at tiltrække Badminton Europe school of excellence. De kommer
til at bruge vores nye badminton facilitet i Sportsbyen om formiddagen, hvilket vil være med til at skabe fokus på badminton og forhåbentlig være med til at give os flere
medlemmer. Vi har som klub spillet en aktiv rolle i hele den proces, hvor vi fra start
blev inddraget i møder om strategien for at søge. Det har givet os den mulighed for
undervejs at tilknytte en kæmpe kapacitet som Peter R Jensen til klubben, hvilket jeg
forventer mig meget af, da det er en stor styrkelse af organisationen i klubben på alle
niveauer. Peter kommer fra en stilling som landstræner for New Zealand og har inden
det været drivkraften bag opbygningen af hele Vendsyssel badminton. Peter skal sideløbende med sin stilling hos os også være ansvarlig for den daglig ledelse af Stenhus
Badminton college samt kredstræningen, dette tror jeg på sikrer den røde tråd der lidt
har manglet i samarbejdet med os og Stenhus de sidste par år og jeg forventer at det
både vil give ro til spillerne, men samtidig også vil være en med til at styrke os.
Slutningen af året har også budt på nogle udfordringer, i det både vores kommunikationsansvarlige og økonomiansvarlige er på valg og ikke ønsker genvalg, samtidig skal
vi kvag Peter Espersens ønske om at udtræde have valgt en ny sponsoransvarlig. Som
det sidste har vores sportsansvarlige ønsket en frivillig udtræden et år før tid, af personlige årsager. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Helle, Anette og Lars for
deres arbejde i bestyrelsen henover de sidste 2 år, det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer og jeg ønsker jer held og lykke fremover og håber at i bliver i og
omkring klubben.
Fremtiden:
I den nærmeste fremtid står vi allerede i aften overfor en udfordring i det både den
sponsoransvarlige, økonomiansvarlige, sportsansvarlige og kommunikationsansvarlige skal vælges og der er kun en kandidat.
HBK står overfor nogle store udfordringer i de kommende år, hvor driften vil være i
fokus, hvilket betyder at vi må gennemtænke mulighederne for at skaffe indtægter til
klubben. Samtidig vælger vi fra bestyrelsens side at investere i fremtiden, det gør vi

blandt andet ved at ansætte Peter R Jensen som ny sportschef i klubben, det kommer
selvfølgelig til at udfordre budgettet for den kommende sæson. Vi tror på at denne ansættelse vil være med til at styrke medlemsfremgangen og samtidig styrke det sportslige og organisatoriske indhold i klubben.
Vi skal i det kommende år have fokus på at øge medlemstallet, for ellers så ender vi
uden medlemmer hvis den nuværende tendens fortsætter, vi har tabt 40% af vores
medlemmer indenfor de seneste år.
Virkelighedens verden er at vi står overfor et valg om udvikling eller afvikling, hvis vi
ikke udvikler os som klub, så bliver vi afviklet af samfundet.
Vi skal i det kommende år også arbejde på at styrke vores organisation i klubben
yderligere og blive bedre til at løfte i flok. Det kræver at der bliver en klar defineret
kommunikationslinje hele vejen fra bestyrelsen og ned til de enkelte udvalg, men det
kræver også at udvalgene bliver stærkere i at kommunikere deres budskaber ud til
medlemmerne og få dem til at føle sig som en del af klubben.
Tiden for vores udflytning til Holbæk Sportsby nærmer sig også og her bliver der en
vigtig opgave i at sikre os, at vores kultur og historie kommer med. Til det vil vi i bestyrelsen i det kommende år også have fokus på dette og det vil være nærliggende at
nogle at vores kulturbærere bliver involveret i denne proces.
Konklusion:
Sidste år var fokuspunkterne for denne sæson:
- Styrke økonomien, det mener jeg vi har opnået ved at kunne præsentere overskud i aften og formentlig også i det nuværende regnskabsår, samtidig har vi
overskud på haldriften og står overfor et muligt salg af hallen.
- Stoppe medlemstilbagegangen, her er vi ikke lykkedes, hvilket derfor fortsat
skal have høj prioritet.
- Fastholde det nuværende sportslige niveau, det er lykkedes i det 1. Holdet er
har spillet om oprykning til 1 div og både 2. Og 3. Holdet er rykket op. Samtidig
har vi i ungdom set den gode udvikling med resultater og oprykninger.
- Styrke de enkelte udvalg, jeg føler vi med tiltaget omkring udvalgs seminar og
nu ansættelsen af Peter R Jensen, har skabt forudsætninger for at udvalgene
bedre kan agere.
- Vi har som lovet revideret og udgivet forud for den netop afsluttet sæson en
sportslig strategi som trænerne har kunne arbejde efter.
Til sidst vil jeg bemærke at:
Jeg ser nogle foruroligende tendenser for fremtidens foreningsliv, hvor frivillighed mere og mere bliver afløst af cool cash eller mødt af spørgsmålet, hvad får jeg ud af det?
Jeg tror det hænger sammen med vores generelle samfundsudvikling hvor flere og flere har travlt med at komme op i toppen af maslows behovspyramide, det selvrealiserende niveau. Det bliver vi nødt til at anerkende, men samtidig udfordre, for ellers får
vi meget svære betingelser at fungere under i den kommende tid.
Jeg møder mange på min vej, både til diverse møder og her i klubben som gemmer sig
bagved undskyldninger om at det passer dårligt i deres liv, eller de har for travlt på
arbejdet, eller de er usikre på den opgave det involvere. Det anerkender jeg, men kan
blot konstatere at jeg selv har en fuldtidsstilling, mit eget firma, en lille familie og
træner i øvrigt rigtig meget. Der findes aldrig et perfekt tidspunkt, så mit budskab er,
kast jer ud i det, det vil som regel vise sig at være en positiv oplevelse om ikke andet
følelsen af at gøre noget for andre.
Claus Vognsen
Formand

Bilag 2:
Tak til udvalgene
Et kæmpe TAK til udvalgene der organisere, planlægger og udfører de forskellige opgaver/aktiviteter. Der er ingen tvivl om at klubben har svært ved at fungere optimalt
uden de 4 udvalg – tak for at være med til at hjælpe klubben videre.
Ungdomsafdelingen
Holdturnering
Vi har haft 6 Hold tilmeldt til turneringen flg. Rækker: U11D, U13A, U13B, U13D,
U15D og U17/19A. Herudover har der i samarbejde med Badminton Roskilde været
tilmeldt et fælles U13 4+3-Hold.
Et hold (U13B) kvalificerede sig til SM Finalen og DMU for hold. Begge turer resulterer
i sejre.
Resultater
HBK var igen repræsenteret ved DM i Greve. Mange flotte resultater – bl.a. to flotte
bronzemedaljer til Rasmus Espersen.
HBK havde 11 deltagere med ved DMU i Grindsted. 6 af vores deltagere kom hjem
med i alt 10 medaljer (6 x guld og 4 x sølv)
20 individuelle spilleroprykninger (fx fra A-rækken  M-rækken) i løbet af sæsonen
(indtil nu). 8 oprykninger til breddespillere og 12 til Elite/øvede giver et kraftigt indtryk af, at vores træninger giver resultater. Vi har i år forsøgt at lidt mere fokus på, at
få børn og forældre til stævner - vi fortsætter arbejdet i næste sæson.
Medlemsstatus
På vores elitetræningerne – tirsdag og torsdag - har fremmødet været stabilt, dog ikke
fyldt hal på nogle af træningerne.
På vores breddetræningerne – onsdag og fredag - har der i denne sæson været stor tilgang i forhold til forrige sæson. En enkelt at træningerne har 28 kontingentbetalende
medlemmer.
Vores extra-træning – mandag – stadig en stor succes, hvor der med 100% fokus på
tekniske korrektioner har været massivt fremmøde både af Holbæk-spillere, men også
med nogle spillere udefra. Både som betalende medlemmer og gæstespillere.
Stævner i HBK
Vi var igen i denne sæson vært ved vores traditionelle stævne i U15M og U17/19A –
tilslutningen var som alle andre steder i landet lidt faldende, dog håber vi at vi med de
nye medlemstal i Badminton vil stabilisere eller øge deltagerantallet.
I denne sæson har vi også afholdt et stævne i U13M, U13A og U13B i sidste weekend
af august. God tilmelding.
Udvalgsaktiviteter
Juleafslutningen blev, traditionen tro afholdt i december - ca. 45 medlemmer deltog i
badmintonlege i hallen og bingo med sponsorpræmier i caféen.
I år afholdes klubmesterskab for ungdomsspillere senere end normalt - grundet en del
helligdage i maj måned. Vi håber på stor opbakning.
Udvalgsstatus
Et medlem er udtræder af udvalget da ungerne er blevet for store.
USU er på jagt efter medlemmer med unge børn, så arvefølgen kan sikres og aktivitetsniveauet kan opretholdes.

Trænerkabalen 17/18
Først skal lyde et kæmpe stort TAK til Lars Rüsz Kaysen og Michael Rasmussen, som
begge stopper efter denne sæson.
Trænerkabalen for næste sæson er faldet på plads og med klubbens nye sportschef
Peter R. Jensen som ankermand ser vi med glæde og stor spænding frem til de kommende sæsoner. Ungdomsudvalget er på nuværende tidspunkt i gang med udarbejdelse af træneraftaler og den endelige kabale vil blive præsenteret på hjemmesiden
når alle aftaler er underskrevet.
Seniorafdelingen
Sæsonen har budt på en masse gode resultater for seniorafdelingens fire hold.
1. holdet sikrede sig allerede en ny sæson i 2. division ved årsskiftet, da det lykkes at
kvalificere sig til oprykningsspillet. Her blev rollen dog hurtigt udspillet, men det blev
til en masse gode kampe mod de bedste modstandere i rækken.
2. holdet var sidste sæson rykket fra 3. division ned i Danmarksserien, og det var inden sæsonen en klar målsætning at komme tilbage igen. Det viste sig hurtigt at der
var stor forskel på niveauet i de to rækker. Gennem hele grundspillet var der ikke meget modstand og det blev kun til 9 tabte enkeltkampe. I oprykningsspillet blev der
spillet lidt mere kamp om tingene og holdet måtte i sidste holdkamp se sig slået i
SAIF. Det var kampen om gruppens 1. pladsen, mens oprykningen var sikret længe
inden.
3. holdet ende, ligesom 2. holdet, også som nummer et i grundspillet. I oprykningsspillet kom der noget mere modvind i sejlene, og holdet ender på en samlet 3. plads,
som betyder oprykning til Danmarksserien.
4. holdet har, modsat de andre hold, haft en svær sæson. Holdet har bestået af en
blanding af veteraner og helt unge seniorspillere. Der har været mange tætte holdkampe, hvor det sidste lige har manglet, for at få nogle point med hjem. Holdet ender
næstsidst og må en tur ned i serie 2 til næste sæson.
Det blev altså samlet til to oprykninger og en nedrykning.
Klubben har derfor, efter sæsonafslutningen, seniorhold placeret i følgende rækker:
1. holdet i 2. division // 2. holdet i 3. division // 3. holdet i Danmarksserien // 4.
holdet i Serie 2
Truppen har været stort set idendisk med sidste sæsons. Der har været enkelte til- og
afgange, som i det store hele er gået lige op.
Vi havde i den første halvdel af sæsonen tilknyttet 7 udlændige via Stenhus Badminton College. De har deltaget i både træningen og holdkampene. Til træningen har de
været med til at højne niveauet og intensiteten samt givet mulighed for sparring med
spillere man ikke normalt møder.
Der har dog også været udfordringer, som vi ikke har mødt de tidligere år, hvor der
kun har været 1-2 spillere tilknyttet pr. sæson. Specielt har forventningerne til hvor
meget disse spillere skulle indgå i træningen og holdkampene været forskellige fra
klubbens og Colleges side. Det har givet noget uro på linjerne, som også har smittet af
på spillertruppen.
Det er helt sikkert noget vi skal tage ved lære af til næste sæson, hvor også Badminton Europe kommer til byen.
Efter jul har vi kun haft ”vores egne” spillere tilgængelige, og det er med disse at begge oprykninger er kommet i hus.
Vi har i år haft en samlet seniortræning i gennem hele sæson. En overgang i efteråret
var tirsdagstræningen forlænget til 3 timer, og folk mødte ind forskudt af hinanden,
for at give bedre forhold i træningen og kampene.

At vi kun har en træning, har også betydet, at der til nogle træninger var flere en 24
spillere. Enkelte har altså måtte sideover en runde engang i mellem, for at få pladsen
til at gå op. Der er dog fuld enighed om, at det er en bedre løsning end to opdelte træninger, som tidligere år. Det er svært at holde humøret oppe, hvis der kun kommer 810 spillere til træning, som vi oplevede sidste år.
Træningen har igen i år været varetaget af Mie Schjøtt og Line Kruse. De har formået
at levere en god og varierende træning til stor tilfredshed i hele seniortruppen.
Det er derfor meget glædeligt, at det er lykkes, at forlænge med begge to. Så de også
står i spidsen til næste sæson. Deres rolle vil fortsat være i form af spillende trænere.
Motionsafdelingen
Sæsonen 16/17 er nu gået på hel. Status for banespillerne er at, der har været en
Ok booking af baner, med et par nye medlemmer. Dog halter det stadig fredag og lørdag.
Som sagt før, HUSK nu at melde tilbage hvis i ikke har fået opkrævning samt ændret
adresse/email m.m.
Igen i år har vi haft 2 DGI-hold i motion rækkerne. Et 4H-A og et 4+4 (serie 2-3) som
begge endte på en 4. plads (skidt) dog nok til at komme med til LM-Vejle d. 6-7 maj.
Tak for denne gang, håber vi ses til sæson 17/18
Der vil i øvrigt være frit spil mandag og onsdag i perioden 1/5-25/6 fra kl. 18-21. Så
mød op i hallen og spil med nogle andre medlemmer end de sædvanelige.
Fjerlig hilsen motionsafdelingen.
Veteranafdelingen
En go’/halv go’ sæson er er ved at være slut. Sæsonen har endnu en gang været præget af et stort antal skader, som især har ramt Veteran 1 og sort træning.

Træning
Antallet af fremmødte spillere til sort træning, har derfor set temmelig sløj ud og endnu sværere har det været at få holdkampbemandingen til at hænge sammen.
Mange af spillerne, som var tiltænkt Veteran 3 (+50 A-række) blev også en del af Veteran 2 (+40 Mesterrække), da Veteran 1 (+40-Eliterække) ofte drænede Veteran 2 for
spillere. Dette har også været skyld i at vi har måttet bruge nogle træningsaftener til
afvikling af holdkampe, da puslespillet ellers ikke kunne hænge sammen og fordi spillerne ikke kunne holde til at spille 2 sæt holdkampe på samme dag. Dette gav nogle
mishags-ytringer fra grøn træning, men efter en god forklaring fik vi vist klaret problemerne. Vi gør alt hvad vi kan, for ikke at genere træningerne.
Der har heldigvis været lidt tilgang til både grøn og sort træning –ellers havde det også
set trist ud med alle de skader vi har haft/har. Vi har i øjeblikket en undersøgelse i
gang for at få fat i ungveteranerne, så vi kan fastholde Eliterækkeholdet. Brian Jensen
er på sagen og melder retur på dette i maj.
Udfaldet af undersøgelsen bliver afgørende for hvilke hold vi tilmelder i næste sæson.
Vi leger også lidt med tanken om 1. spillerunde kunne blive en opvarmnings- /slagtrænings /serve-trænings /tema-trænings- runde.
Tak til holdlederne Eva Christensen, Erik Bay og Arne Rasmussen for den utaknemmelige tjans det har været i sæsonen, at bestride denne post. Holdspillerne får igen i
år en løftet pegefinger for ikke at svare/melde retur når man er udtaget til kamp!!!

Status på holdenes placering
Veteran 1: 4. plads
Veteran 2: 8. plads og rykker dermed ned i A-rækken
Veteran 3: endte på en flot 2.plads og dermed sølvmedaljer efter en meget tæt dyst
mod Humlebæk søndag d 23. april, som endte 5-4 i Humlebæks favør. Stort tillykke,
hermed oprykning
til bedste række i næste sæson.
I weekenden 6-7. maj sender vi et blandet hold Vipperød/Holbæk til DM i Vejle og
satser helt bestemt på et sæt medaljer. Held og lykke.
Socialt er det blevet til et enkelt julearrangement med sjove spil/lege/dyster flot arrangeret af Lone og Arne. Stor tak til jer.
Gitte Andersen som deltager på Veteran 1 har i øvrigt hentet en GULDMEDAJLE med
hjem fra All England – super flot og et meget stort tillykke skal lyde til hende.
Vores til/afmeldingsportal Holdsport fungerer faktisk ret godt – men – vi synes at vi
kan se en tendens på især sort træning, at man kigger lidt på hvem, der har tilmeldt
sig og så i sidste øjeblik til/afmelder sig. Lidt en ond cirkel at komme ind i.
Som sidste år synes vi også at informationerne fra bestyrelsen har været meget sparsom. Det virker som om ungdom og senior får flere informationer. Vi får mere ”tilfældige rygter”

