Badminton Fyns (BF) beretning for 2019/20:
v/ formand Martin Andersen
Beretningen omhandler perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Det vil imidlertid
være nærliggende at omtale begivenheder, der også har fundet sted efter 1. september
2020 frem til aflevering af denne beretning den 25. marts 2021. Specielt fordi
repræsentantskabsmødet sidste år først blev afholdt 31. august 2020 på grund af corona
restriktioner.
Også tiden efter 31. august 2020 frem til i dag har været præget af corona restriktioner
På trods af alle restriktioner er det alligevel lykkes at afvikle en række aktiviteter.
Glamsbjerg lejrene blev afviklet. Ligeledes blev kredsmatchen for U-11 hold afviklet i
Middelfart sidst i oktober med deltagelse af 6 kredse. Også de fælles fynske
ungdomsmesterskaber blev afviklet den første weekend i december i Nr. Åby. TalentFyn
nåede kun at afvikle en samling inden restriktioner lukkede for denne aktivitet. Alexander
Bülow Svendstrup fra TPI er ny leder af TalentFyn og holdet var fuldtegnet på kort tid.
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 som OBK ved Julie Kryger Boe har taget sig af. – ikke afviklet i sidste
sæson.
Kredsmesterskaber som Nr. Åby ved Jens Nielsen har taget sig af.
Kredsmatch som MBK ved Jørgen Færch har taget sig af.
Glamsbjerg lejre som Martin Eriksen har taget sig af. Fremover afvikles lejren i
privat regi med samme navn og med Martin som ansvarlig.
Webmaster som Langeskov ved Lars Lyskjær har taget sig af.
TalentFyn som Alexander Bülow, TPI tager sig af.

Bestyrelsen har selvfølgelig det overordnede ansvar for ovennævnte arrangementer. Vi
mener, det er den rigtige måde at organisere os på. Det samme mener lederne af de
enkelte ad hoc opgaver.
Alle ad hoc lederne fortsætter med de samme opgaver i den kommende sæson.
Så stor tak til Julie, Jens, Jørgen, Martin, Alexander og Lars for godt samarbejde og veludført
arbejde.
Årets hædersbevisninger gik til:
Årets træner: Martin Eriksen
Årets ildsjæl: Dorthe Hansen, KRIF
Årets klub: TPI

Erik Kolmos er stoppet som dommerleder på Fyn og i kredsens bestyrelse på grund af
problemer med sit helbred. En stor tak til Erik for engageret og veludført arbejde for
badminton og BF over en årrække. Vi vil savne dig i bestyrelsen.
Poul Bøgebjerg har velvilligt overtaget dommerleder funktionen med direkte reference til
BF`s formand. Poul er også dommerleder i Badminton Midtjylland og er bosiddende i
Fredericia.
Efter sidste års repræsentantskabsmøde besluttede bestyrelsen af afsætte 25.000 kr. til at
skaffe nye dommere på Fyn. Så snart det er muligt, vil vi igangsætte projektet, som er
planlagt.
I sæsonen har vi igen haft et godt samarbejde med DGI Fyn, og har afviklet én fælles fynsk
holdturnering og fælles individuelle fynske mesterskaber for ungdom og veteraner. På
repræsentantskabsmødet mødet uddeler vi de fælles hædersbevisninger- Årets klub, Årets
Træner og Årets ildsjæl.
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.
Medlemstallet for BF og de øvrige kredse er endnu ikke offentliggjort. Spændende at se om
coronaen har haft indflydelse på medlemstallene. Vi håber at have medlemstallene klar til
årets repræsentantskabsmøde den 12. april kl. 1900, som denne gang afvikles virtuelt.
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 og
Vingsted, 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.

