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Formandsberetning generalforsamlingen
10. juni 2020.

Ligesom tidligere år vil jeg bede generalforsamlingen betragte min og udvalgsformændenes beretninger som
et hele og derfor anmode om en samlet godkendelse.
Generalforsamlingen har i år ikke kunnet afholdes efter vedtægterne på grundet COVID 19 pandemien, Og
lukningen af det meste af Danmark samt det indeværende forsamlingsforbud på 10 personer.

ØBC ligger i slutningen af sæson 2019/2020 på 387 aktive og 27 passive medlemmer.
afdelingen der stadig ligger i top.
Medlemstallet er som følger:
SSU
USU
USU Voksenfjer
VSU-MSU
HSU
Banespillere

19 medlemmer
145 medlemmer
24 medlemmer
43 medlemmer
39 medlemmer
ca. 157 medlemmer

Baneudlejningen kører fornuftigt. Baneudlejning er for ØBC’s vedkommende mandag og onsdag på Egedal
Gymnasium samt mandag, onsdag og fredag i Ølstykke badmintonhal.
Motions afdeling har er starten af sæsonen 2019-2020 rykket til badminton hallen. Det har været en stor
succes, så stor at der er mange oversiddere. De bane spillere der tidligere spillede mellem kl. 20 og 22, har
enten valgt at stoppe eller har taget imod baner på Egedal Gymnasium. Mange forældre har enten valgt en
banetime om lørdagen eller tilmeldt sig til Voksenfjer. Det er blevet en ret stor succes.
Spilletiden i Maglehøjhallen mandage 20:00 til 22:30 er overtaget af ØBC’s nye hold ”Voksenfjer”.
Egedal Kommune Bookingsystemet er rigtig godt om end det savner nogle få forbedringer. Det har været
forholdsvis nemt at booke lokaler for ØBC. Det tager altid tid at booke disse lokaler. Jeg kunne godt tænke
mig at flere kunne være med på dette arbejde. Igen i kommende sæson har jeg booket alle weekender til
holdkampe, og når alt så er på plads aflyses ikke brugte weekender.
Egedal Kommunes aftale med virksomheden Wannasport om udlejning af baner har stadig ikke
afstedkommet den synergi til ØBC som man har kunnet håbe på. Det ser ikke ud til at ØBC har muligheder
her. Men, Hvis nogle har et ønske om at spille, kan jeg bestille en bane.
LED belysning Har været en udfordring, men mest nede i hallen.Poul Sørensen har lavet end metal ting og
opsat den i hallen. Mere så ikke nogle af de unge mennesker ”piller” for meget. Det kan jo være ganske sjovt
at drille med lyset.
Trappen mellem 1. og 2. sal Den linoleum der er pålagt på trappen, løsner sig desværre. Har fejlmeldt det,
men der sker ikke rigtig noge noget. MHT til ønsker, er et net et nyt speaker anlæg stadig et stort ønske. Har
fået nogle spørgsmål fra ledelsen om hvad vi kunne tænke os, men det trækker ud.
Sommerbadminton Kommer ikke på tale i 2020 grundet Covid 19.

Kiosken kører godt, men, stadig, underskud kan ikke undgås. Det er stadig et tilbud til medlemmerne som de
ikke vil være foruden. Dog kunne jeg godt tænke mig at dem der selv tager drikkevarer med kiggede forbi
for at give lidt støtte til fællesskabet. Pouls angegement gør at underskudet kan holdes nede på et acceptabelt
niveau, men det er jo generalforsamlingen der bestemmer.

Medlem af Dansk Badminton Forbund under DIF, SBKr., FAGI og EIF
Danske Bank 1551 3168 240 244
Classified as Internal

Ølstykke Badminton Club
_________________________________________________________________

Formandsberetning generalforsamlingen
10. juni 2020.

Børneattester er også blevet indhentet i sæson 2019-2020 på alle trænere, holdledere m.m. i ØBC. Her er
ingen undtagelser, det er et krav som jeg, som formand, er forpligtet til at skrive under på.
Skolelukningerne Det er stadig moget der spøger. Beslutningen er jo taget men man ved stadig ikke hvor
brugerne af de 2 skoler skal placeres når det definitivt er slut. Vi ved der fra kommunens side er planer om at
bygge små multihuse tilknyttet de forskellige skoler, dog uden badefaciliteter. Disse kan beklageligvis ikke
dække alle de behov der kommer i forbindelse med skole lukningeerne. Skytteforeningen, der ligger på
Toftehøjskolen, har også det problem de stadig ikke har fået information hvor de kan være fremadrettet. Nu
er en skytteforening ikke det nemmeste at flytte på grund af den sikkerhedsmæssige indretning en skytteklub
nu har. Vi snakker ikke få tusinde kroner men nogle millioner kroner. Der er her noget på tegnebrættet men
stadig ingen beslutning.
Egedal Idrætsfællesskab (EIF) er hele tiden i dialog med forvaltningen samt kommunalbestyrelsens Kultur
og Erhvervs udvalg. EIF har jævnligt møder på rådhuset.

Bestyrelse i Egedal Idrætsfælldesskab pr. den 1. april 2020
Formand: Paw Meineche Marnæs (områdeansvarlig Stenløse og Veksø pm@marnaes.dk
Næstformand: Dan Haugbøl (områdesansvarlig Smørum) dan@haugboel.dk
Bestyrelsesmedlem: Mikkel Seierø (Områdeansvarlig Ølstykke) seiero@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Carsten Jansson (Ansvarlig for cafe- og sponsorer) cjansson@smorumnet.dk
Bestyrelsesmedlem: Stig Maltha (Områdeansvarlig Ganløse) smaltha@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem og kasserer Svend Aage Sørensen svend-aage.sorensen@electrolux.com
Jeg udtræder i 2022 som kasserer i EIF. Tid til at slappe lidt af.

Regnskabet for 2019-2020 sæsonen viser et lille underskud. Takket være vores sponsorer holdes
underskudet nede. I regnskabet der skal vedtages har vi i år igen modregnet afdelingernes boldbeholdninger
pr. 31. marts 2019. Lageret af bolde udgør ca. kr. 55.000 ,-. Denne metode giver et mere retvisende billede af
afdelingernes boldforbrug i løbet af sæsonen.

Sponsorer Tusind tak til vores sponsorer der næsten alle er indsat på hjemmesiden. Deloitte, RSL
samt Altox.
Hjemmesiden mangler i stor grad information fra flere afdelinger. Leif Matzen har taget denne post også og
bestyrer nu denne. Al input modtages med glæde 😊😊
Så venligst, alle afdelinger, vær rar at hæve informations niveauet.
Bestyrelses arbejde er altid noget der tager en stor del af ens fritid. Stor for nogle og mindre for andre. Det
ville dog glæde mig om alle poster kunne blive besat så jeg selv og andre ikke skal stå med flere kasketter på
ad gangen. Det ville i øvrigt være rart hvis man kunne overbevise folk om det ikke er farligt at deltage men
at det bare kræver lidt mødeaktivitet. Dog er mødeaktiviteten for mit vedkommende stor. Formand for ØBC
nu i 14 år og kasserer i 17 år. Det er 2 store poster og lidt i modstrid med alle måder at drive en forening på.
Kommunen er dog bevidst om at ØBC drives på denne måde. Det betyder så at vi for nuværende mangler en
næstformand, Bestyrelsespost for hjemmesiden samt bestyrelsespost for Sponsorer.
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Farvel til et æresmedlem I juli 2019 måtte vi desværre tage afsked med Poul Bech der om nogen har leveret
en enestående indsats for Ølstykke Badminton Club. Poul afgik ved døden efter kort tids sygdom. Han var i
sin tid Primus motor i planlægningen af at få opført en badmintonhal på Ølstykke Idrætsanlæg. Sammen med
andre ildsjæle i klubben, fik de overbevist Ølstykke Kommune om at en badmintonhal skulle bygges. Den
stod færdig og blev indviet 28. oktober 1978. Poul blev samme år udnævnt til æres medlem og året efter
fortjent tildelt Ølstykke Kommunes lederpris.

De frivillige i afdelingerne er uvurderlige. Det er dem der sørger for at vi har en klub med masser af
aktivitet. Interessen for dette er meget stor i ungdoms afdelingen. Det ses blandt andet i forbindelse med
turneringen hos ØBC, Træningslejren, Lands mesterskaber turen til Bornholm. Turen til Berlin, påsken 2019,
blev aflyst på grund af COVID 19. Det gav desværre et mindre tab da ikke alle forudbetalinger kunne
tilbagebetales.
COVID 19 pandemien Har været en udfordring af de store. Alle idrætsanlæg blev lukket ned 12. marts
2020, og indendørs aktivitetet er i skrivende stund stadig lukket. Vi satser på en lempelse den 8. juni og
håber vi kommer i gang igen med badminton i hallen. Heldigvis blev der lukket op for udendørs træning i
uge 18, og det har været rigeligt benyttet af ungdoms afdelingen der fligtigt har trænet på bane 3 ved siden af
badmintonhallen. Ikke al badminton træning behøver jo at være med bold.

Spilletiden for ØBC’s medlemmer fordeler sig på alle ugens dage i Ølstykke Badmintonhal aftalerne gælder
nu frem til 2021.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde igennem sæsonen, tak til vores timespillere der bidrager til bl.a.
ungdomsarbejdet og til sidst tak også til idrætsanlæggets personale. Ikke mindst tak til bestyrelsen for
indstillingen til prisen som årets ildsjæl og tak til kommunen der overrakte den til mig midt i november 2019.
Sådanne priser luner.
tak for sæsonen 2019-2020 og pas godt på jer selv.

Svend Aage Sørensen
Formand-kasserer ØBC

Medlem af Dansk Badminton Forbund under DIF, SBKr., FAGI og EIF
Danske Bank 1551 3168 240 244
Classified as Internal

SENIOR
Sæson 2019/2020 - Godkendt!
6. sæson som formand og et ikke så hyggeligt goddag til en virus som skulle vise sig at forkorte sæsonen
betydeligt
Endnu en sæson med træner konstellationen Rasmus Mortensen/Kenneth Stormly ved roret for
seniorafdelingen er nu afsluttet.
Målet for sæsonen var for 1.holdet at overleve i sjællandsserien samt at få skabt nogle gode
træningsrammer som samtidig havde fokus på det gode sociale sammenhold der er i seniorafdelingen.
Dette skulle dog vise sig at blive mere udfordrende end planlagt pga. mangel på spillere men det har man
ikke kunne se/mærke på spillerne under holdkampene som har kæmpet bragt gennem hele sæsonen – især
i slutspillet. På den meget positive side har humøret gennem hele sæsonen været utroligt højt både til
træning og til holdkampe!
Desværre skulle det vise sig at 1. holdet måtte en tur i nedrykningsspillet hvor fanden dog tog ved samtlige
spillere og alle holdkampe i slutspillet blev vundet og spillerne gjorde der for sit for overlevelse i
sjællandsserien.
Vi ved endnu ikke pga. COVID19 om vi bliver i Sjællandsserien eller må en tur ned og vende i Serie1 næste
sæson grundet sidste spillerunde som blev aflyst.
Målet for næste sæson er selvfølgelig at tiltrække nye spillere og gerne få gang i dem som har holdt en ”offseason” denne sæson, så ØBC fortsat kan være en af de førende klub med højeste senior niveau tilbudt i
området!
Til sidst vil vi gerne takke alle de faste og nye støtter, som har været en del af en fantastisk opbakning når
der er blevet spillet kampe, hjemme og ude! Vi håber at I fortsat har lyst til at skabe en fantastisk
atmosfære i sæsonen 2020/2021 hvor nye spændende udfordringer venter for afdelingen.
Held og lykke med sæsonen 2020/2021!
De bedste sommerhilsner
Martin Olsen
SSU Formand
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Beretning for ungdomsafdelingen 2019-20
Så̊ er en noget usædvanlig sæson ved at være overstået i ungdomsafdelingen. Corona situationen gjorde, at vi
for en tid måtte undvære vores daglige træning i hallen. Vi krydser fingre for, at vi snart kan komme tilbage
og arbejde videre med udviklingen af alle vores dygtige spillere i afdelingen. Vi har på nuværende tidspunkt
145 medlemmer i ungdomsafdelingen. Sæsonen startede, hvor forrige sæson sluttede, med vores fantastiske
trænerteam med Cheftræner Debbie i spidsen. Jonathan og Søren var klar igen og til vores nyoprettede hold
fredag kl. 15-16 var Luna og Karen klar til at starte deres trænerkarriere. Vi har derudover fået etableret en
solid gruppe af unge spillere som hjælpetrænere. Ungdomsafdelingen har fokus på at styrke vores
turneringsspillere samt stadig at bibeholde bredde der på nuværende tidspunkt stadig er vigtig for en klub på
vores størrelse. Med målrettet fokus på de små årgange, håber vi, at vi vil få mange flere turneringsspillere
med årenes løb. Debbie har varetaget træningen mandag, tirsdag og torsdag med ansvar for primært vores
turneringsspillere samt et nybegynderhold i alder 9-11 år. Søren Pallesen har varetaget træningen om onsdagen
– to hold med spillere i alderen 11-17 år der ikke ønsker at spille turnering, men synes det er sjovt at spille
badminton. Søren fortsætter ikke til næste år, men bliver afløst af Mathias Bønlykke Faarborg og Karen
Tornsberg. Jonathan Christensen har varetaget træningen om fredagen – et hold med træning nr. 2 for
onsdagsspillerne og vores MiniTon hold for de helt små. I denne sæson oprettede vi et nyt hold fredag kl. 1516 med Karen Tornsberg og Luna Wittenkamp som trænere. Holdet blev hurtigt fyldt op med nybegyndere fra
11 år og op. I næste sæson håber vi det bliver muligt at oprettet endnu et hold på Egedal gymnasium torsdag
kl. 17-18. Denne træning bliver tilbudt onsdagsspillerne som deres 2. træning, så vi kan åbne fredags holdet
for nye spillere der ønsker at spille i klubben.
De fleste af vores spillere tilbydes 2-4 træninger om ugen. Vi får dog fortsat nye henvendelser fra børn, der
ønsker at prøve at spille badminton. Vi i USU er af den opfattelse, at årsagen til vores fortsatte medlemstilgang
skyldes, at vores egne nuværende spillere er gode ambassadører for klubben. Vi har det sjovt til træning og til
vores klubarrangementer, og spillerne har et fantastisk sammenhold på tværs af alder og niveau. Desuden
klarer vi os rigtig godt på turneringsfronten, hvilket der bliver lagt mærke til rundt omkring i landets haller.
Undertegnet overtog formandsposten efter Dorte Christensen i slutningen af sæson 2017/18. USU består af
Jesper Dawall, Stig Haugaard, Martin Froberg Balle, Mia Svantemanm Merit og Lasse Nibuhr Nøttrup.
Traditionen tro startede vi denne sæson op med at afvikle vores egen opstartslejr, for spillere i alle
aldersgrupper og på alle niveauer. I år havde vi 50 deltagende spillere. Som altid var det en rigtig god weekend,
med mange gode træningstimer både i hallen og udenfor. Vi havde igen filmaften lørdag aften. Det var en stor
succes og gav noget tiltrængt ro til alle spillere. Vi satte projektor op for enden af hallen og madrasser, slik,
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popcorn mm mere blev kørt i stilling. Dato for næste sæsons lejr er allerede sat i kalenderen og vil løbe af
stablen weekenden d. 14-16.8.2020.
I august afviklede vi også vores årlige U13/U15 AB turnering. I lighed med de tidligere år forløb turneringen
godt. Vi afviklede en masse kampe og der deltog i alt 94 spillere heraf 11 fra ØBC. Turneringen gav igen i år
et overskud. Vi har genansøgt om turneringen i den kommende sæson og har fået den godkendt til afholdelse
den 22-23. august 2020. Vi derudover ansøgt og fået godkendt en ny turnering for U11CD d. 23.1.2021.
I denne sæson har vi haft tilmeldt 12 ungdomshold til holdturneringen. Alle holdene har klaret sig rigtig fint
og har spillet en masse gode kampe, nogle vundne og andre tabte. Vores U15 C pigehold sluttede på en flot 1.
plads i puljen og skulle have spille både DM og SM, hvilket dog blev aflyst grundet Corona.
Mange af vores spillere har desuden deltaget i et utal af individuelle turneringer, og mange af spillerne i alle
aldersgrupper og rækker har opnået flotte placeringer. I år har vi desuden oplevet at rigtig mange af vores nye
og yngste spillere har fået blod på tanden og er blevet turneringsaktive. Dette tegner rigtig godt flot
ungdomsafdelingens fortsatte udvikling. Vi har i år afholdt vores to små begynderturninger for vores yngste
spillere med deltagelse af næste alle spillere.
I december afviklede vi vores årlige juleturnering. Der var i alt ca. 75 deltagere med i turneringen, som bød på
masser af sjov badminton, socialt samvær, æbleskiver og hygge. Vi baserer vores juleturnering på hjælp fra
spillernes forældre. Heldigvis var der mange forældre, der stillede op på dagen og aggerede hjælpenisser samt
bagte et væld af lækre kager. Tak til jer alle!
Vi fortsatte sidste års succes med to pizzaaftner. En i efteråret og en i foråret. Efterårets pizzaaften var en stor
succes med ml. 120 og 130 spillere, forældre og søskende i hallen. Forårets arrangement blev desværre aflyst
grundet Corona. Vi glæder os meget til at kunne afholde den i september 2020.
Egedal Kommune har tradition for at uddele hædersgaver til sportsudøvere, der har opnået flotte sportslige
resultater. Ungdomsafdelingen var igen i år flot repræsenteret med hele 15 spillere. Det som altid en god og
hyggelig aften, hvor spillerne får overrakt en lille gave af borgmesteren, som en anderkendelse for deres flotte
resultater og flotte indsats.
Som noget nyt i denne sæson undlod vi at deltage i årets LBS-turnering da denne var blevet flyttet fra
efterårsferien til en weekend i september. Vi valgte i stedet at lave en klubtur til SMASCHERCUP på
Bornholm i starten af uge 42. En fantastisk tur med 30 spillere. Selvom det var en noget hård sejltur til
Bornholm, skal vi helt sikkert til Aakirkeby igen til efteråret.
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I påsken skulle vi have været afsted med 18 spillere i alderen 10-17 år til Yonex Junior Cup i Berlin, en stor
international turnering. Denne tur blev dog desværre aflyst igen pga Coronakrisen. Vi er dog så klar til afgang
i Påsken 2021.
I uge 18 skulle vi havde afviklet vores årlige klubmesterskab. Det vides endnu ikke om vi muligvis kan
gennemføre dette i juni måned, hvilket afhænger af genåbning af samfundet efter Corona.
Nu vil jeg slutte af med at sige tak for en super sæson. Tak for nogle fantastiske timer og oplevelser med alle
spillerne, og tak for et godt samarbejde i USU-udvalget samt med trænerne. Tak for forståelse i forhold til
manglende træning i forbindelse med nedlukning af Danmark grundet Corona og dermed ingen træning. Vi
håber, vi snart kan mødes i hallen igen og har masser af ideer til næste sæson og glæder os allerede til at
komme i gang med arbejdet.

06-04-2020 Sofie Bønlykke Faarborg
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Veteranudvalgets beretning
Sæsonen er desværre blevet betydeligt kortere end forventet pga. Corona-virussens hærgen.
Veteranafdelingen har pt. 14 spillere registeret, som stort set alle også deltager i
Motionistafdelingens træning. Der har dog ikke været mange spillere til veterantræning om
onsdagen. Onsdagstræningen koordineres via Messenger-gruppe for at undgå spillerne kommer
forgæves.
Veteranafdelingen sætter fortsat pris på at stille hold i fællesskab med Motionistafdelingen.
Veteranafdelingen administrativt sammenlægges med Motionistafdelingen i erkendelse af at
veteranafdelingen består af få aktive spillere. Veteranernes onsdagstræning fra kl. 21.00 – 22.30
stilles til rådighed for alle motionister og veteraner.
Ølstykkes Veteranturnering blev afviklet i november 2019 med afvikling af alle rækker på nær
damesingle. Ølstykkes turnering er fortsat en ud af fire danske turneringer, som giver point til
veteranranglisten. Turneringen havde den største deltagelse i nyere tid med 89 deltagere (fra 31
klubber) som deltog i flere forskellige rækker. Der blev afviklet knap 100 kampe i løbet af
weekenden. Turneringen gav et overskud på kr. 8.200 ekskl. kioskindtjening. De frivilliges hjælp er
derudover med til at give indtægter til kiosken. En stor tak til de frivillige, som er med til at sikre
turneringens afvikling.
P.u.v.
Leif Matzen
26/4/2020
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Beretning fra motionsafdelingen
Tak til alle medlemmer, bestyrelsen, spillerudvalg og ikke mindst holdledere for endnu en sæson i Ølstykke
badmintons motionistafdeling.
Igen i år har vi haft stor glæde af at mixe motionist- og veteranafdelingerne, hvor primært veteranspiller
har deltaget i træningen om mandagen på Maglehøjskolen, men motionisterne også har haft mulighed for
at spille med om onsdagen hvor veteranerne har trænet i badmintonhallen.
Motionsafdelingen og veteranafdelingen fortsætter med at spille sammen, og begge have mulighed for at
træne både mandag og onsdag. I praksis vil alle spillere fungere som motionsspillere fremadrettet, ift.
træning og sammensætning af hold, men der bliver ikke gennemført nogen ændringer af medlemsskab,
betaling eller andet, så det fortsætter i virkeligheden som det hele tiden har fungeret.
Det er selvfølgelig værd at nævne, at 2019-20 blev sæsonen, hvor motionisterne kom tilbage i den rigtige
badmintonhal, hvilket alle har sat meget stor pris på.
Sæsonafslutningen blev ligesom alt andet hårdt ramt af Corona, og vi har således ikke haft mulighed for at
træne siden hallen blev lukket ned d. 12 marts. Hvorvidt vi kommer til at spiller mere inden sommerferien,
må de kommende uger vise.
Motionistafdelingen har haft 3 hold tilmeldt til DGI's motionist-holdturnering i denne sæson, og vi har
opnået følgende resultater:
• Ølstykke 1: 4 Herrer i mesterrækken (Placeret som nr 10 ud af 11 hold, og lige under
nedrykningsstregen). 7 Kampe i puljen blev ikke gennemført, heraf en enkelt af Ølstykkes kampe.
• Ølstykke 2: 4 Herrer i serie 4 ( Placeret som nr 8 ud af 8 hold, og ender således sidst i puljen). Alle
kampe i puljen blev gennemført, og vi må forvente at holdet rykker ned i kommende sæson.
• Ølstykke 3: 4 Herrer + 2 Damer i serie 1-2 (Placeret som nr 1 ud af 9 hold). Alle Ølstykkes kampe
blev gennemført, men 2 andre kampe i puljen blev ikke gennemført.
Turneringen blev således også påvirket af Corona, og dermed blev puljen ikke spillet færdig for hverken
Ølstykke 1 eller Ølstykke 3. Vi kan håbe på at grundet en del kampe ikke blev spillet i Ølstykke 1's pulje, kan
dette hold forblive i mesterrækken. Ølstykke 3's førsteplads er selvfølgelig også i en pulje der ikke blev
spillet helt færdig, og Farum kunne have taget førstepladsen med en sejr i sidste kamp, men uanset er det
en superflot placering, og der står at Ølstykke 3 ligger øverst på DGI's hjemmeside, så stort tillykke med den
flotte placering!
Vi havde i denne sæson reduceret antallet af hold fra fire til tre, for at gøre holdene mere robuste. Der var
stadig lidt udfordringer ind imellem, så vi skal selvfølgelig vurderer dette i spillerudvalget, når vi
sammensætter holdene til næste sæson.
Tak for en masse gode kampe trods den noget afkortede sæson og rigtig god sommer til alle
Peter Gungaard
Formand for motionsafdelingen
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Husmorformandens beretning 2019-20
Sæsonen er forløbet rigtig godt vi har haft hallen fra kl. 9.00 til 11.00
Vi har i også i denne sæson valgt ikke at spille kampe mod Stenløse og
Frederikssund som vi tidligere har gjort, da det næsten altid var umuligt
at finde spillere, så i stedet har vi lagt 2 hyggeturneringer ind og med
stor succes. Vi har også spillet vores sædvanlige intern-jule-og
handicapturnering, som alle har haft stor tilslutning.
Vi vil forsøge at skrive et indlæg til lokalavisen i håb om at det kunne
hjælpe til at få nogle nye til at spille om formiddagen, tit er vi kun 34 der
spiller vi skulle gerne op på nogle flere. Vi har heldigvis fået en ny spiller
men desværre er der også en der stopper så vi kæmper videre
Vores udflugt i år er aflyst pga. corona
Vores udvalg i denne sæson har bestået af Inge Astinger som passer
vores økonomi, Anni Olsen som sørger for at vi er 4 stk. på alle baner ,
Anette Druekær som altid er aktiv med indkøb osv. Hele udvalget
stopper da de har sidder i rigtig mange år, vi har fået 3 nye som vil tage
en tørn, det er Anette Bjerre som står for spilleplaner, Karen Thorup
tager økonomi, og Jane Rasmussen overtager alt omkring interne lister
og gaveindkøb m.m. jeg fortsætter som formand.
Vi har stadig meget glæde af de piger, som ikke spiller mere, de kommer
gladelig til vores arrangementer, og der er super hyggeligt

Vinnie Jørgensen
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