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Formandsberetning generalforsamlingen
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Ved den ordinære generalforsamling 8. juni 2021.
Ligesom tidligere år vil jeg bede generalforsamlingen betragte min og udvalgsformændenes beretninger som et hele
og derfor anmode om en samlet godkendelse.

ØBC ligger i slutningen af sæson 2020/2021 på 351 aktive og 32 passive medlemmer.
Medlemstallet er som følger:
SSU
18 medlemmer
USU
126 medlemmer
USU Voksenfjer
25 medlemmer
VSU-MSU
40 medlemmer
HSU
39 medlemmer
Banespillere
ca. 130 medlemmer
COVID-19 Har IGEN igen været en kæmpe udfordring.

Baneudlejningen Ganske få har udmeldt sig. Kunne ha set værre ud. Baneudlejning er for ØBC’s vedkommende
mandag og torsdag på Egedal Gymnasium samt mandag, onsdag og fredag i Ølstykke badmintonhal. Desværre fik
jeg ikke ansøgt Egedal Gymnasium om onsdagen sæson 2020-2021 hvilket afstedkom at Egedal Softball Klub
hapsede de tider vi har haft i mere end 15 år. Jeg prøvede at få dem tilbage til sæson 2021-2022 men det lykkedes
ikke.
Så nu har vi følgende spillesteder:
Mandage 19-22 på Egedal Gymnasium lille hal
Torsdage 17-18 Egedal Gymnasium begge haller USU træning
Torsdage 20-22 på Egedal Gymnasium lille hal
Torsdage 18-20 Ganløse Badmintonhal USU træning
Mandage Ølstykke Badminton Hal 18-20
Onsdage Ølstykke Badminton Hal 18-22
Fredage Ølstykke Badminton Hal 18-20
Lørdage Ølstykke Badminton Hal 08-13
Grundet COVID-19 var der kun åbent maj-juni og august-oktober 2020 samt fra midt majtil og med juni 2021 i
sæson 20-21. Uden at gå i detaljer, Har der været mere eller mindre været lukket fra november 2020 til midt maj
2021. I april kunne ungdom U18 samt medlemmer over 70 (medl over 70 med coronapas max 72 timer gammelt)
Starte op igen og afdelingerne samt banespillere kunne starte fra midt maj. For øjeblikket er der uddelt adgangs kort
til enkelte banespillere og afdelingsformænd. Der skal tages stikvise corona test checks, hvilket er ØBC’s ansvar.
Disse ”Sherif” opgaver er uddelt både til banespillere samt afdelingerne.
Egedal Kommune Bookingsystemet er rigtig godt om end det savner stadig nogle forbedringer. Nu skal man booke
fra 8-16 og igen 16-23. Gør det en smule mere besværligt at booke 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. Dette skulle gerne gøres af de enkelte afdelingsformænd.
Egedal Kommunes aftale med virksomheden Wannasport. om udlejning af baner har stadig ikke afstedkommet den
synergi til ØBC som man har kunnet håbe på..
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Sommerbadminton bliver heller ikke i år til noget. Vi har valgt at lade sæsonen køre videre juni ud.

Kiosken har næsten ikke været i gang i sæson 2020-2021 på grund af COVID-19
Børneattester er også blevet indhentet i sæson 2020-2021 på alle over 15 år der træner, er holdleder m.m. i
klubben. Her er ingen undtagelser, det er et krav.
Nye haller Den nye hal, delvist sponseret, er blevet vedtaget og skal bygges i forlængelse af den eksisterende
Ølstykke hal men desværre nede ved gang/cykelstien og ikke oppe mod badnintonhallen. Vi har i EIF forsøgt at få
politikerne til at forstå at der ville være mere synergi i at bygge mod badmintonhallen. Der er blevet sagt at det ikke
er muligt da det vil koste P-pladser. Dette har besvaret med at folk/medlemmer må parkere lidt længere væk og så
gå. Jeg er da klar over at medlemmer helst vil parkere inde i de forskellige forhaller, men den går ikke.Ølstykke
Skytteforening har være denne sæsons store diskutions emne. Nu er der forlydender om at et nyt lokale til
skytteforeningen skal placeres ved siden af badminton hallen. De skal så benytte badminton hallens toiletter da der
ikke er råd til disse installationer i den nye bygning.

Bestyrelse i Egedal Idrætsfælldesskab pr. den 1. april 2021
Formand: Paw Meineche Marnæs (områdeansvarlig Stenløse og Veksø pm@marnaes.dk
Næstformand: Dan Haugbøl (områdesansvarlig Smørum) dan@haugboel.dk
Bestyrelsesmedlem: Carsten Andersen (Områdeansvarlig Ølstykke) ego@email.dk
Bestyrelsesmedlem: Carsten Jansson (Ansvarlig for cafe- og sponsorer) cjansson@smorumnet.dk
Bestyrelsesmedlem: Stig Maltha (Områdeansvarlig Ganløse) smaltha@hotmail.com
kasserer Svend Aage Sørensen svend-aage.sorensen@electrolux.com afgående
kasserer Svend-Ove Bahnsen Svend-Ove@Bahnsen.nu tilgående
Regnskabet for 2020-2021 sæsonen viser et overskud ikke mindst takket være vore sponsorer.
I regnskabet der skal vedtages har vi igen i år modregnet afdelingernes boldbeholdninger pr. 31. marts 2021.
Lageret af bolde udgør ca. kr. 56.000,-. Denne metode giver et mere retvisende billede af afdelingernes boldforbrug
i løbet af sæsonen. Der er naturligt nok ikke brugt særlig mange bolde i denne sæson på grund af COVID-19. Til
begrænset dækning af lønudgifter har vi modtaget et mindre bidrag fra DIF/DGI’s coronapulje.
Kompensation Som det er noteret på vores hjemmeside, får hver banespiller et dusin bolde som kompensation for
sæson 2020-2021

Sponsorer Tusind tak til vores sponsorer der alle figurerer på vores hjemmeside. Deloitte, RSL samt
Altox.
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Bestyrelses arbejde er altid noget der tager en stor del af ens fritid. Jeg har nu selv været formand i 15 år samt
kasserer i 18 år. Jeg vil nok prøve at rekrutere nogle til at aflaste på kasserer posten.
Næstformandsposten er nu afsat til Niki Vesterlund Nielsen men vi mangler stadig at afsætte bestyrelses posten for
Sponsorer.
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 og Træningslejren. Lands mesterskaber, Landsbadminton stævnet og ikke at forglemme turnering i Berlin blev
altsamen aflyst grundet COVID-19. Håber at sæson 2021-2022 kan byde på mere.
Spilletiden for ØBC’s medlemmer fordeler sig på alle ugens dage i Ølstykke Badmintonhal aftalerne gælder nu
frem til 2022. Aftalerne omkring holdkampe aftales for år til år.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde igennem denne meget ambuterede sæson, tak til vores timespillere der
bidrager til bl.a. ungdomsarbejdet og til sidst tak også til idrætsanlæggets personale

tak for sæsonen 2020-2021

Svend Aage Sørensen
Formand-kasserer ØBC
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SENIOR
Sæson 2020/2021
7. sæson som formand og en sæson fortsat præget/påvirket af Corona
Sæsonen 2020/2021 må siges at være mere eller mindre dikteret af Corona.
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.
Sæsonen startede rigtigt fint i forhold til de første holdkampe som blev vundet og 1.holdet lå indtil
holdturneringen blev sat på hold – sammen med resten af DK, til at få en plads i oprykningsslutspillet i
Sjællandsserien.
Corona ville det dog anderledes og sammen med resten af landet måtte træningen og holdturneringen sættes på
hold da flere og flere blev smittet, hvilket udmundede sig i at DK blev lukket ned.
I foråret 2021, grundet at situationen ikke blev forbedret, blev det besluttet at sæsonen 2020/2021 ville blive
nulstillet og startet forfra i den kommende sæson 2021/2022.
Målet for den nye sæson er stadig den samme og vi håber derfor stadig på både tilgang af nyt blod og et
fremadrettet samarbejde med ungdomsafdelingen så nye stjerner kan få lov at prøve kræfter med spillet på
senior-plan.
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 - på trods af at det ikke nåede at blive til en færdigspillet sæson! Vi håber at I
fortsat har lyst til at skabe en fantastisk atmosfære i sæsonen 2021/2022 hvor nye spændende udfordringer
venter for afdelingen.
Held og lykke med sæsonen 2021/2022
De bedste sommerhilsner
Martin Olsen
SSU Formand
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Beretning for ungdomsafdelingen 2020-21

Endnu en sæson præget af Corona er ved at være overstået. Vi har på nuværende tidspunkt 126 medlemmer i
ungdomsafdelingen. Sæsonen startede, hvor forrige sæson sluttede, med vores fantastiske trænerteam med
Cheftræner Debbie i spidsen. Jonathan fortsatte sit gode arbejde med Miniton samt et hold for lidt ældre øvede
motionist børn. Mathias Faarborg overtog efter Søren på onsdagsholdene sammen med Karen og Karen fortsatte
fredagsholdet efter Luna tog på efterskole sammen med Mathias Balle. Lasse Niebuhr har varetaget vores
nyoprettede hold på Egedal Gymnasium. Et hold for de motionist børn, der ønsker at træne 2 gange om ugen. 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. Vi arbejder hele tiden på at danne hold der tilgodeser
både alder, køn og niveau samt det sociale aspekt. 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.

Ungdomsudvalget har i sæson 2020/21 bestået af formand Sofie Bønlykke Faarborg, Jesper Dawall, Stig Haugaard,
Martin Froberg Balle, Mia Svantemann Merit, Lasse Niebuhr Nøttrup og Karina Gønge Rasmussen, der tiltrådte i
efteråret 2020.

Vi startede sæsonen godt ud med vores årlige træningslejr 14.-16. august 2020. En fantastisk weekend med masser
af sport, sjov, filmaften, svømmehal, yoga, dans og hygge for de 40 spillere der deltog. Denne gang blev det dog
uden overnatning, men alle måltider blev stadig spist sammen i høj sol udenfor hallen. Vi sluttede traditionen tro
med et forældremøde om søndagen. Dato for næste sæsons lejr er allerede sat i kalenderen og vil løbe af stablen
weekenden d. 13-15.8.2021.

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 med mange spillere. Vi formåede at afholde turneringen trods alle de mange
corona restriktioner sæsonen har været præget af. Vi har genansøgt om turneringen i den kommende sæson og har
Classified as Internal

fået den godkendt til afholdelse den 21-22. august 2021. Vi havde fået godkendt en U11CD turnering til afholdelse
januar 2021, men denne måtte vi desværre aflyse grundet nedlukning som følge af Corona nedlukning af hele
Danmark. Vi genansøgt og fået godkendt en ny turnering for U11CD januar 2022. I denne sæson har vi haft
tilmeldt 13 ungdomshold til holdturneringen. Holdene fik dog kun lige startet holdturneringen, inden denne blev
aflyst grundet nedlukningen.

Der er i det hele taget rigtig mange ting vores spillere er gået glip af i denne sæson. I løbet af efteråret betød
restriktioner at gymnasiet lukkede ned, hvilket betød at vi skulle finde plads til holdet i vores egen hal. Her var der
også restriktioner i forhold til antal i hallen, opdeling, ind og udgange og håndsprit i lange baner. Men med
gåpåmod og masser af entusiasme fra træner, usu og fantastiske spillere lykkes det at holde alle hold kørende. I
slutningen af december var der dog ikke mere at gøre. Danmark blev lukket ned og hallen blev låst. Først i starten af
marts blev det igen muligt at træne for børn og unge under 18 år. Dog kun udenfor. Men igen med et benhårdt
forarbejde fra USU formanden og trænerteamet lykkedes det os at stable udendørs træning på benene med 2 hold
om dagen mandag til fredag med ca 70 deltagende børn. Virkelig flot arbejde.

I starten af april åbnede hallen igen og børn og unge kunne igen svinge ketsjeren. Stor glæde hos både trænere og
spillere, der nu er gået i gang med at kæmpe sig tilbage til samme niveau som før nedlukningen. Dette har også haft
betydning for antallet af individuelle turneringer vores spillere har kunne deltage i. Langsomt, men sikkert begynder
turneringerne dog at blive afholdt igen.

I denne sæson har vi også taget hul på et samarbejde med Fysio Danmark Egedal. Et samarbejde der primært går på
at skadesforebygge, men også screeninger af udvalgte turneringsspillere der viser et ekstra engagement i deres
træning. Her er der tale om nogle U11, U13, U15 og U17 spillere. De blev screenet i starten af sæsonen og fik et
tilpasse styrkeprogram. De skal nu screenes igen i starten af juni. Spændende at se hvor meget de har rykket sig.

Som sagt har restriktioner og nedlukning gjort at denne sæson ikke har været som den plejer. Vi kunne ikke tage til
Smasher Cup på Bornholm, til Yonex junior cup i Berlin, afholde juleturnering, pizzaaftner eller vores årlige
klubmesterskab. Vi håber, vi kan slutte sæsonen med en pizzafest for alle vores spillere i midten af juni måned.
Som følge af den lange nedlukning har vi valgt at udvide sæsonen. Dette betyder at sidste træningsdag i ungdoms
regi bliver fredag d. 17.6.21.

Nu vil jeg slutte af med at sige tak for en god men anderledes 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.
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17-05-2021 Sofie Bønlykke Faarborg

Formandsberetning motionsafdelingen
Denne sæson har været helt speciel, og vi kigger forhåbentlig ind i en meget mere "normal" sæson i 2021-22.
Covid-19 lagde en overordentlig stor dæmper på hvor meget vi har kunne spille, og det blev til væsentlig mindre
badminton end vi plejer, og adskillige måneder helt uden at kunne spille.
DGI turneringen blev helt aflyst, og mon ikke vi derfor fastholder vores holdplaceringer til den kommende sæson,
hvor turneringen forhåbentlig kan gennemføres på normal vis. Hvis vi fastholder vores placeringer, har vi et
mixhold i mester/elite-rækken, samt de to herrehold i henholdsvis serie 1 og serie 4, men vi må se hen over de
kommende måneder, hvad DGI melder ud om turneringen og om vi skal fastholde disse pladser.
Vi er heldigvis kommet i gang igen fra starten af maj, og kan spille til og med juni måned, så vi kan komme lidt i
gang igen inden sommerferien.
Jeg vil gerne sige tak til alle spillere i motions- og veteranafdelingen, for en meget stor opbakning, til den måde vi
har forsøgt at holde træningen i gang med diverse restriktioner og begrænsninger i de perioder hvor vi trods alt
har kunne spille lidt. Det har kun været muligt, fordi I har været positive og bakket op omkring dette.
Til sidst et kæmpe stort tak til holdlederne der har stået for afviklingen af træningen om mandagen, med at styre
tilmelding, spilleplaner, afspritning samt adgang til hallen, det har været en forudsætning for at vi alle sammen
trods alt har kunne spille lidt ind i mellem.
God fornøjelse med at spille frem til udgangen af juni, og en rigtig god sommerferie til alle når I kommer dertil.
Peter Gungaard
Formand for motionsafdelingen
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Beretning husmor afdelingen
Husmorformandens beretning 2020-21
Sæsonen startede rigtigt 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 hvor vi kun kunne afholde den i efteråret rester blev aflyst pga. corona.
Vores juleturnering røg også af sammen grund Vores udflugt i år er aflyst pga. corona Vores udvalg i denne sæson
har bestået af Karen Thorup som passer vores økonomi, Anette Bjerre som sørger for at vi er 4 stk. på alle baner ,
Jane Rasmussen som altid er aktiv med indkøb osv. Hele udvalget jeg fortsætter som formand.
Da vi har været Lukket ned siden december startede vi med at gå ture sammen om tirsdagen i stedet og det har
været hyggeligt.
Vi har også været heldige at kunne holde en sommerfest dog uden at spille først, den blev holdt i privat regi og
alle var vaccineret så det bragte stor lykke.
Vi mistede også en af vores spillere til kræften her i foråret, det er mindre sjovt, men det er jo en del af livet.
Vinnie Jørgensen ØBC Husmor
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