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Ad 1. Valg af dirigent og referent.
Dirigent = Mikkel Drescher.
Referent = Steffen Bille Rannes.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, idet indkaldelsen var
fremsendt d. 7. juni 2020; dog en bemærkning om at generalforsamlingen ikke var afholdt i
april som vedtægter foreskriver, men dette var dog fuldt forståeligt grundet Covid-19
situationen. I samme åndedræt blev det konstateret, at vedtægterne ikke giver tilladelse til
digital afholdelse.

Ad 2. Formandens beretning.
FORMANDENS BERETNING, GENERALFORSAMLING 22. JUNI 2020
Sæsonen 2019/2020 er ved at nå sin ende, og som formand for Hørsholm Badminton Klub kan jeg
kigge tilbage på en sæson, der af flere årsager ikke ligner andre. Helt overordnet er vi dog som
klub et utroligt godt sted på nuværende tidspunkt; og eksterne faktorer til side, så må jeg blot
konstatere, at denne sæson har budt på flere store bedrifter!
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Sæsonen blev skudt i gang med fornyede faciliteter. Vi fik som bekendt i slutningen af sidste
sæson et kommunalt tilskud, som sammenkoblet med en indsprøjtning fra klubben selv,
muliggjorde at vi i starten af sæsonen blev mødt af fornyede badefaciliteter samt et indgangsparti,
der havde fået et ansigtsløft. Vedligehold og udbedringer af klubbens faciliteter har generelt været
et stort fokuspunkt for bestyrelsen henover den sidste årrække, og jeg må med stor tilfredshed
erkende, at vi er kommet langt.

Tæt ved skolernes efterårsferie tikkede endnu en glædelig mail ind. Hørsholm Badminton Klub var
blevet delvist bevilget med økonomisk støtte fra DGI & DIFs foreningspulje til brug til renovering af
klubbens gulv. Igen grundet klubbens sunde økonomi, kunne vi tilføje de resterende midler til, at vi
mod slutningen af 2019 kunne stå med et så godt som nyt halgulv. Et halvgulv, som havde stået i
dets form siden opførelsen af hallen som vi kender den i 1987.

Man skal huske på at sådanne bevillinger ikke er et udtryk for held. HøBK har gennem de seneste
år plejet det gode samarbejde med DGI & DIF, været en aktiv sparringspartner og haft mange
tætte og givtige dialoger - støtten fra DGI & DIFs fond er uden tvivl et resultat af det gode og
givende lobby-arbejde.
En anden tæt partner til klubben er Hørsholm Kommune. Det glæder mig at se, at vi de seneste år
virkeligt har formået at få HøBK tilbage på landkortet hos kommunalbestyrelsen samt Sport-, Fritid& Kulturudvalget. HøBK var indtil for 2 år siden nærmest usynlige i den kommunale sfære, og jeg
husker, da en enig bestyrelse besluttede, at vi havde behov for at igangsætte en charmeoffensiv
for igen at minde lokalpolitikerne om vores tilstedeværelse. Sammen med Anker Blauenfeldt,
ketcher-klubbernes repræsentant i idrætsrådet, som vi skylder en stor tak, har vi nu formået at få
opbygget et stærkt og tillidsfulgt samarbejde med kommunen. Dette er illustreret ved kommunens
seneste oplæg om at få ketcher-klubberne rykket fra et energi-tilskud til et lokaletilskud, hvor vi i
badmintonklubben har været yderst konstruktive og åbne i dialogen, selvom det potentielt kan
betyde en nedgradering af den kommunale støtte. Her har vi set at andre klubber har valgt at
skabe støj gennem eksempelvis artikler i lokalavisen, men det er ikke en tilgang, som vi støtter.
Vores gode dialog med kommunen, virker også til at bære yderligere frugt – kommunen er nemlig
ved at bearbejde en ansøgning fra klubben om midler til at udskifte al hallys til LED og derved
spare os utallige mandetimer ifm. skift af lysstofrør – og bedst af alt, sikre en belysning, der møder
de forbundssatte standarder. Vi har fået meget positive indikationer hidtil - og vi glæder os
naturligvis til at høre nærmere.
Udover det store arbejde, der er pågået med vores partnere fra kommunen samt DIF & DGI, så har
2019/2020 sæsonen også vist sig at være året, hvor vi virkelig har fået hul igennem til nye
sponsorer i lokalområdet. Meget af dette arbejde kan tilskrives vores næstformand, Mikael Lynfort,
som gennem en målrettet og insisterende indsats har sikret nye sponsornavne i folden som:
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Mindcore, Home, Dalgaard, Fotograf Jesper Blæsild, Oras, Jyske Bank, Hørsholm Fysioterapi og
Kabanah. En stor tak til vores sponsorer for en givtig sæson og især Mikael for den store indsats.
Disse sponsorater har bl.a. givet stor glæde til vores ungdomsafdeling, som har fået nye
spillertrøjer – samt sikret os den nødvendige likviditet til at gennemføre de tidligere nævnte
investeringer i klubbens fysiske rammer.

Hvis vi kigger lidt på de respektive afdelinger i HøBK, så har det med et sportsligt og
resultatmæssigt perspektiv været en relativ klassisk sæson med diverse op- og nedture. Vores
motionisthold i Eliterækken, må desværre en tur ned i mesterrækken, mens motionisternes 3.
holdet på flotteste vis sikrede sig en oprykning. Hos seniorerne var det lige ved og næsten, da 1.
holdet lige akkurat glippede en oprykning efter en ellers flot sæson. Hos ungdommen var der flere
flotte bedrifter og topplaceringer – bl.a. sikrede et af vores U15 hold sig en flot 1. plads i deres
pulje. Vores udvalgsformændene vil sætte flere ord på disse bedrifter om et øjeblik.

En anden signifikant bedrift og milepæl for klubben var, da vi i år officielt blev samarbejdsklub til
Skovshoved IF. En klub, der har vundet DM guld 3 gange de seneste 4 år – og som tæller
stjernespillere som Fischer, Carsten Mogensen, Rasmus Gemke og mange flere. Efter mange
gode og lange snakke, udmøntede samarbejdet sig i det første konkrete arrangement – nemlig at
Skovshoved skulle spille en afgørende slutspilskamp mod sidste års guldvindere Team SkælskørSlagelse i vores hal 24. januar. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, og jeg må bare sige, wow et
stykke arbejde der blev lagt. Arbejdsgruppen håndterede alt, hvad der kunne og skulle håndteres –
indkøb, koordinering mellem holdene, klargøring af hal, speaking på dagen, koordination med
dommergruppen, indhentelse af præmier til Tombola, kommunikation på Facebook og meget
mere. Der er røget mange frivillige timer på dette arrangement, men jeg er sikker på, at alle i
arbejdsgruppen syntes, at det var det hele værd, da der var mere end 300 mennesker i hallen og
Viktor Axelsen pludseligt dukkede op og supplerede alle de andre verdensstjerner. Feedback’en
som vi fik efter dette arrangement var overvældende. Jeg modtog beskeder fra nær og fjern fra
folk, som kun havde rosende ord om arrangementet – selv fra folk, som ikke engang selv havde
mulighed for at deltage. Selve kampen endte i en neglebidende 5-4 sejr til Skovshoved. Så man
kan vel reelt set godt sige, at titlen som Danmarksmestre, som Skovshoved fik for et par dage
siden, faktisk blev sikret på halvgulvet i Hørsholm Badminton Klub.

Nå, nu til den afsluttende del af min tale. Vi kan desværre ikke komme udenom Corona, og den
betydning, det har haft for klubben. Da samfundet lukkede ned i midt marts, gjorde Hørsholm
Badminton Klub også. Dette betød samtidig at al træning blev indstillet – og det viste sig desværre,
at det også var en afslutning på sæsonen. Den økonomiske betydning for klubben er endnu ikke
helt tydeligt, da det naturligvis afhænger af medlemsbasen for den kommende sæson. Min
stærkeste opfordring går derfor til alle om at støtte op om klubben, når I modtager næste runde af
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kontingentindkrævninger. Heldigvis er vi så privilegerede, at vi vores egen hal – dette betyder også
at alle medlemmer har mulighed for at spille badminton hele sommeren, som det passer dem. Det
er absolut noget, vi skal huske at værdsætte – for sådan er det ikke i de kommunale klubber.
Ydermere kan jeg fortælle at den kommende sæson skydes i gang under normale vilkår, måske
med et par tuber håndsprit her og der og nogle retningslinjer om god håndhygiejne, men der er
ingen grund til at frygte, at I ikke får noget for jeres kontingentkroner. Jeg kan garantere jer for, at
alle udvalgsformændene er i fuld gang med planlægningen at den nye sæson, og at vi kommer
bragende ud, så snart vi rammer månederne august/september. Har I nogle konkrete spørgsmål
ift. Corona-situationen og dens betydning for klubben, er I naturligvis velkomne til at stille disse
under punktet ’Eventuelt’.
Til slut har jeg kun at sige, at det er med spænding og forventningsglæde, jeg ser ind i den
kommende sæson, hvor vi forhåbentlig sammen kan gøre Hørsholm Badminton Klub til et endnu
bedre sted at være for alle. Afslutningsvis, så vil jeg takke bestyrelsen, de mange frivillige,
samarbejdspartnere og vores dygtige trænere for det kontinuerligt gode arbejde – noget jeg er
sikker på fortsætter i den kommende sæson.
Shankar Ralhan
Bestyrelsesformand, Hørsholm Badminton Klub

Ad 3. USU, SSU, BREDDU og VETU beretning.
a.

USU

Badminton-året 2019-2020 har som vi vist alle ved været et lidt blandet år for badmintonsporten og
for Hørsholm Badmintonklub’s ungdomsafdeling.

Men det vender vi lige tilbage til om lidt.
Sæsonen startede som tidligere år med heftig aktivitet efter sommerferien hvor træning,
arrangementer og turneringer blev skudt igang.

Trænerteamet med Thomas Laybourn i spidsen tog hurtigt fat i træningerne og det gik stærkt med
at opnå højt engagement og energiniveau på alle træninger.

Træningerne har fungeret rigtig godt og Thomas og trænerteamet har gennem sæsonen meldt
tilbage om en hal med rigtig god energi og højt engagement.
Takket være Stig’s indsats har der endvidere generelt været fyldt godt op på alle hold.
I lange perioder af sæsonen har der faktisk været ventelister til de fleste hold og i skrivende stund
har vi 195 ungdomsspillere mod 178 ved årskiftet.

Så en rigtig flot udvikling for klubben og et tegn på at både klubben og sporten er i fremgang.
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Men tilbage til efteråret.
Det var på et tidspunkt nødvendigt at lade de ældste og bedste ungdomsspillere træne med
seniorerne, men det kom hurtigt til at fungere rigtigt godt for både ungdoms- og seniorspillerne.
Så godt initiativ og helt sikkert noget der kan gentages i den nye sæson hvis det bliver nødvendigt.

Vi har igennem sæsonen haft et rigtig godt, fast og engageret trænerteam.
Trænerteamet har været på kurser som led i deres træneruddannelser og alle trænere har gjort det
rigtig godt og har alle udviklet sig i løbet af sæsonen.

Det er vigtigt at trænerne kommer på kurser og udvikler sig for at klubben og ungdomsafdelingen
kan blive ved med at have et højt niveau, og kunne tilbyde træning forestået af uddannede og
motiverede trænere.

Der har også været faste træningsplaner igennem sæsonen som har været med til at skabe en rød
tråd for alle ungdomsspillere.

Thomas startede sæsonen med at lave 3-måneders træningsplaner så der blev sikret fokus på de
forskellige træninger og hold og dermed tilpasset træning til de forskellige niveauer
ungdomsspillerne har.

Træningsplanerne har fungeret rigtig godt for både spillere og trænere og der rapporteres om at
det er tydeligt at se at der er mange spillere der har rykket sig markant hen over sæsonen.

Træningsplanerne har også gjort at der er blevet gået i dybden med forskellige emner og dele af
spillet og teknikken og det er noget trænerteamet planlægger at fortsætte med i den nye sæson.

Der skal også knyttes en kommentar til vores turneringshold.
Vi havde tilmeldt 13 hold men var desværre nødt til at afmelde 3 hold igen fordi der ikke var spillere
nok.

Vi brugte lidt tid i USU på at evaluere processen med at identificere turneringsspillere og at sætte
hold og fandt ud af at det skal foregå på en anden måde til næste år.

Uden at gå for meget i detaljer var der både udfordringer med at sikre at spillere ville spille
holdturnering samt at pointreglerne i nogle situationer har gjort det svært at sætte hold.
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Men når alt det er sagt så klarede vores hold sig faktisk rigtigt flot – særligt i betragtning af at der
var en del nye turneringsspillere på en del af holdene.
Det skal især nævnes at både U13 4400 point-holdet kvalificerede sig til DM og U15 7200pointholdet kvalificerede sig til DM og SM, som så desværre blev aflyst på grund af Corona.
Så - super flot indsats på holdturneringsområdet.

Det skal også nævnes at vi gennem sæsonen har haft rigtig god aktivitet på Facebook.
Vi genoplivede Facebook-aktiviteterne i starten af 2019 og det har været en stor success at dele
information og billeder om både resultater, træning og andre ting.

Jeg håber for spillerne og USU at det er noget der vil fortsætte, for det lader til at have god effekt
på ungdomsspillernes engagement med klubben og mulighed for hurtig og effektiv formidling af
information om hvad der foregår.

Endelig skal der lyde en kæmpe tak til Mikael som virkelig fik gang i sponsorarbejdet sidste år.
Det er et kæmpe arbejde at rejse sponsorpenge men Mikael har med sin flid og tålmodighed fået
penge i kassen og skilte i hallen.
Det pryder en hal som vores med nogle reklamer og Mikael har som bekendt fået landet nogle
gode aftaler som forhåbentlig fortsætter i det nye år.
Endelig var det også Mikael der sørgede for trøjer til turneringsholdene – kæmpe tak for det også !

Så kommer vi så til den anden side af nytår og 2020-forårssæsonen.
Efter nytår havde vi som bekendt ligakampen mellem Skovshoved og Skælskør-Slagelse.
Kæmpe success, kæmpe oplevelse, god økonomisk gevinst og et fantastisk dejligt minde at have
for klubben og klubbens ungdomsspillere – ikke mindst dem der også lige fik reddet sig en selfie
med Viktor Axelsen.
Men en stor tak til alle der deltog i både forberedelser, afvikling og oprydning – det tror jeg godt vi
kan få lov til en anden gang – hvem ved – det kan være det bliver en fast tradition.

MEN MEN MEN
Vi kom ikke langt ind i 2020-sæsonen før Corona-virussen som bekendt satte en brat stopper for
det hele.
Hallen blev lukket ned den 11. marts og alt træning blev suspenderet frem til for nylig.
Men lad os ikke snakke så meget om Corona – det er der vist blevet snakket rigeligt om alle steder
de sidste mange uger.

Der er nu mennesker i hallen igen og Thomas har camps og andre ting på bedding, men ellers
lakker det hastigt mod sommerferie.
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Så beretningen slutter her og jeg vil egentlig blot udtrykke min støtte til Martin og håbe at han bliver
valgt til ny USU-formand og dermed vil videreføre arbejdet i udvalget.

Alt muligt held til USU, bestyrelsen, klubben og ungdomsafdelingen og 1000 tak for godt
samarbejde i både bestyrelsen og USU og sidst men ikke mindst 1000 tak for rigtig mange
fantastiske oplevelser de sidste 3-4 år.

Go vind og vi ses i hallerne

b. SSU
Senior Formands beretning 2019-20
Endnu en god sæson er overstået med god træning og gode kampe. Der skulle lægges alle
kræfter i kampene for at vi kunne stille bedste hold. Der var en del arbejde i at få vores holdkampe
afviklet med fuldt hold. På trods af disse udfordringer klarede vi os meget godt. 1. holdet endte på
en 5 plads i puljen
med 7 point og vores 2. hold endte på en 9 plads med 11 point. Med disse resultater formåede vi
at blive i serie 1.
Vi fik i løbet af året nogle nye medlemer men der er desværre også nogle som har meldt sig ud.
Vi fik i år et stærkt trænerteam med Mikkel ved roret og Thomas Laybourn som 2. træner. Det har
givet os nyt blod på tanden til træningen. Der har været nye øvelser og det har givet en ny geist til
mange spillere. Der har været rigtig god opbakning til Thomas’s træning og for den sags skyld
også Mikkels og vi har fornøjelsen igen i den næste sæson at have begge trænere.
Vores sæson blev afbrudt af en pandami som gjorde at al aktivitet blev indstillet og sluttede
desværre sæsonen før tid. Derfor skal vi give den 120% gas til august, eller før, for at komme godt
fra start igen i den kommende sæson. Coronaen skal ikke være en undskyldning for ikke at komme
i hallen over sommeren for at finde formen frem igen.
I år kunne vi indstille en af vores spillere til Hørsholms Idrætsstjerner 2019 og det var Gitte Kruse,
som fik en bronze medalje med hjem fra Katowice i Polen. Endnu en gang tillykke med den.
Vi havde i senior regi i år nogle gode arrangementer. Der var lidt spisning efter en af vores fælles
holdkampe som Mette var så sød at lave mad til. Tak til hende for den indsats og vi håber den vil
forsætte i næste sæson. Vi havde vores julefrokost, godt nok lidt sent, i januar og der var planlagt
klubmesterskab men det blev desværre aflyst. Vi tager revanche til næste år.
Til sidst vil jeg også lidt gøre lidt reklame for vores sidste senior arragement i år. På lørdag spiller
vi fra kl.16-18 for at få sagt pænt god sommer til alle, selvom det ikke burde være nødvendigt, da vi
spiller hele sommeren alligevel...
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c. BREDDU
Som breddeformand kan jeg sige, at motionistfundamentet har haft en stor fremgang i spillerantal,
der altid ser hen til et par timer hvor ketsjeren skal svinges og det sociale samvær med de øvrige
spillere nydes – Vi nåede også lige at komme i gang med et nyt tiltag; at tilbyde VoksenFjer til
voksne, der er nybegyndere eller har spillet badminton i deres ungdom, onsdag mellem 19-21 men desværre ramte corona epidemien os – og badmintonhallerne blev pludselig lukket ned - så
sæsonen sluttede allerede i starten af marts.
På det resultat bliver det lidt mere magert
Elite rækken holdet havde et hårdt år og trak desværre det korte strå og står til nedrykning, mens
Mester række holdet forbliver i Mester-rækken. Serie 5 holdet vandt puljen og rykker herefter op i
serie 4.
– og jeg må sige at alle her taget det pænt – stor ros og tak til alle jer motionister.
mvh
Tim

d. VETU
VETERANGRUPPEN V/POUL ERIK THAMDRUP
Sæsonen 2019/20 har været en meget underlig en; naturligvis mest pga CORONA-udbruddet. Da
vi i marts måned skulle spille de sidste holdkampe måtte vi se i øjnene at det nok ikke blev til
noget. Sæsonen begyndte ligesom forrige år i august hvor vi kun var ganske få, det hjalp dog
henover de følgende måneder. Nu er vi 24 tilmeldte, 9 damer og 15 herrer.
I holdturneringen har vi haft 2 hold med. Et hold i 50+ (4+2) B-rækken og et hold i 60+ (2+2) Brækken Det har været rigtigt svært at samle spillere til at stille op; heldigvis er det lykkedes med
hjælp fra både seniorerne og motionisterne. Dog havde vi en enkelt kamp i begyndelsen af
turneringen hvor vi måtte melde afbud pga vi ikke kunne samle et fuldtalligt hold og vi skal helt
bestemt overveje hvilke hold vi skal tilmelde til den nye sæson. På grund af CORONA blev
holdturneringen ikke færdigspillet. I 50+ manglede vi 2 kampe og på resultattavlen er vi nr. 2

Hold

Kampe

Vundne Score Point

1

Rudersdal 1

6

4

36-18 13

2

Hørsholm 1

4

3

24-12 9

3

Humlebæk 2

5

2

22-23 5

4

Holte 2

5

1

8-37

Fredensborg 1

3

Holdet trukket
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I 60+ manglede vi 3 kampe og på resultattavlen er vi nr. 4
Hold

Kampe

Vundne Score Point

1

Tuse Næs 1

7

3

25-17 9

2

Grantoften 1

7

3

24-18 9

3

Herlev/Hjorten 1

6

3

23-13 8

4

Hørsholm 1

5

1

14-16 4

5

Frederikssund 1

7

1

10-32 2

Helsinge 1

Holdet trukket

Aldersfordelingen på veteranholdet er sådan at 6 ud af 9 damer er over 60 og for herrernes
vedkommende drejer det sig om 13 ud af 16 der er over 60. Så vi skal have en snak om hvilke hold
vi skal tilmelde til den nye holdturnering.

Ad 4. Revideret regnskab til godkendelse, forelæggelse af budget
og fastsættelse af kontingent samt indskud.
Ingen spm til regnskab. Ingen spm til budget. Igen i år ingen kontingent forhøjelser. Ungdom
forlænges til og med 24 år, hvor efter man overgår til senior.

Ad 5. Forslag til vedtægtsændringer.
Ingen forslag.

Ad 6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen).
Ingen forslag.

Ad 7. Valg til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 11.
Alle der er på valg vil genvælges. Og blev genvalgt.

Ad 8. Valg af suppleanter.
Steffen blev genvalgt. Morten Pedersen skiftet ud med Marcus Juul.

Ad 9. Valg af ekstern revisor.
Jesper Leander skiftet ud med Morten Pedersen.
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Ad 10. Evt.
Formanden har ordet.

Der er tradition for at sige tak til dem, som afgår fra bestyrelsen. Så her med et Stort tak til
Nick, for at sætte USU på banen. Især med et fokus på turneringer.

Også et Stort tak til Morten, som har siddet i bestyrelsen i 8 år. MP har siddet som kasser i
mange år, og sidste år som suppleant. Og som sparringspartner i møder med kommunen.

Herefter blev generalforsamlingen afsluttet.
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