Badminton Fyns (BF) beretning for 2017/18
v/ formand Martin Andersen
Beretningen omhandler perioden 1. september 2017 til 31. august 2018. Det
vil imidlertid være nærliggende at omtale begivenheder, der også har fundet
sted efter 1. september 2018 frem til aflevering af denne beretning den 20.
marts 2019.
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 Fjordager ved Brian Hansen har taget sig af.
- Glamsbjerg lejre som 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.
Alle ad hoc lederne fortsætter med de samme opgaver i den kommende
sæson.
Her skal nævnes nogle enkelte fakta om de forskellige ad hoc opgaver:
- DJC har holdt fri år i denne sæson, men genopstår uge 42 2019 i Odense.
- Kredsmesterskaberne for ungdom havde 30 flere deltagere end sidste år.
- Kredsmatchen gik utrolig godt med en fantastisk stemning blandt spillerne.
- Kredstræningen blev aflyst på grund af for få tilmeldinger.
- Glamsbjerg satte rekord med fuld hus.
- Vores webmaster har som sædvanlig udført opgaven helt perfekt.
Så stor tak til Julie, Jens, Jørgen, Brian, 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 og
veteraner sammen. Ligeledes har vi i fællesskab afviklet fynske
ungdomsmesterskaber.

På Rep. mødet i april vil vi uddele fælles hædersbevisninger.
Endelig har vi startet et fælles udviklingsprojekt ”Projekt Odense KlubberBadminton” som er et klyngeprojekt støttet af BF og DGI Fyn Badminton.
Formålet er at understøtte Odense som en stærk badminton by, gennem en
styrket træningskultur i foreningerne og et tværgående samarbejde mellem
foreningsledere og trænere i Badmintonsportens Odenseklynge.
Følgende klubber deltager i projektet: Bolbro, DHBK, Fjordager, Højby, OBK,
TPI, Korup og Næsby.
BF`s bestyrelse vil på sit næste møde prøve at etablere flere klynger på Fyn.
Vi har fortsat et rigtig godt samarbejde på dommerområdet med Badminton
Midtjylland og Badminton Sønderjylland. Klubberne opfordres til at finde
flere dommeraspiranter – gerne unge mennesker.
Da BD har nedlagt U-13 landsholdet og endnu ikke har fået de lovede
træningssamlinger på landsplan sat i værk, vil BF sætte massivt ind for U-13 i
den kommende sæson.
11. maj afholdes Badminton Forum med workshops i Vejle fra kl. 1000 til
1500, efterfulgt af BD`s Rep. møde fra 15oo til 1700. Tilmelding til den ene
eller begge aktiviteter senest 20. april. Jeg vil gerne opfordre alle
interesserede til at tilmelde sig – specielt til workshops.
Rene Frederiksen stopper i bestyrelsen. Han er hængt op med uddannelse,
husbyggeri og Ringe Badminton Klub. En stor tak til dig for veludført arbejde
i kredsen og held og lykke fremover.
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
og tak til DGI Fyn Badminton for godt og udviklende samarbejde.

