ØLSTYKKE BADMINTON
CLUB

Formandsberetning
&
Beretninger fra

Afdelingsformændende
Ved den ordinære generalforsamling 24. maj 2022.

I lighed med tidligere år, vil jeg bedde generalforsamlingen om at betragte beretningerne som et hele og derfor
anmode om en samlet godkendelse.

ØBC ligger i slutningen af sæson 2021/2022 på 362 aktive og 25 passive medlemmer.

Medlemstallet er som følger:
Classified as Internal
Classified as Internal

Ølstykke Badminton Club
_________________________________________________________________

Bestyrelsesformandens beretning generalforsamlingen 24. maj 2022.

SSU

6 medlemmer

USU

138 medlemmer

USU Voksenfjer

28 medlemmer

VSU-MSU

44 medlemmer

HSU

35 medlemmer

Banespillere

ca. 112 medlemmer

Baneudlejningen:
Antallet af banelejere ligger stabilt med ganske få udmeldelser i løbet af året opvejet af nye medlemmer.
Baneudlejning er for ØBC’s vedkommende mandag og torsdag på Egedal Gymnasium, lille sal, samt mandag,
onsdag, fredag, og lørdag i Ølstykke badmintonhal.

Haltiderne er såleddes fordelt:
Mandage

Egedal Gymnasium lille hal 19-22

Torsdage

Egedal Gymnasium lille hal 18-22

Mandage

Ølstykke Badminton Hal 18-20

Onsdage

Ølstykke Badminton Hal 18-22

Fredage

Ølstykke Badminton Hal 20-21 Lørdage
Ølstykke Badminton Hal 08-13

Sæson 2021/2022 bar præg af COVID-19 restriktioner. Forsamlingsforbudet var i slut april 2021 forhøjet til
10 personer. Banespillerne blev desværre nødt til at vente. Ungdom valgte en ind/udslusnings ordning. Max
10 spillere ad gangen med gyldigt Coronapas ind af hovedingangen, men først efter at de 10 der spillede havde
forladt hallen ved en af nødudgangene. Det samme for Senior, Husmoder samt Motionsafdelingerne. Alle max
10 ad gangen. Da forsamlingsforbudet så blev hævet til 50 den 21.maj 2021, kunne banespillere så også spille
igen. Alle haller var lukket og man skulle have kort til at komme ind. Da vi jo ikke kunne få kort til alle
medlemmer, blev nogle af banespillerne bedt om at åbne for de banespillere der ikke havde kort.
Sæson 2021/2022 fortsat
Samtidig blev de bedt om at lave tjekke Coronapas, Sheriffer, på tilfældige medlemmer. Sæsonstart 20212022
startede uden restriktioner og hallen var igen åben.
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Bestyrelsesformandens beretning generalforsamlingen 24. maj 2022.

I december 2021 blev hallerne igen lukket grundet stigende antal smittede i Egedal kommune. Det blev derfor til
tidlig juleferie den.18. december 2021 frem til d2n 5. januar 2022.
Vi har, ligesom alle andre klubber, været hårdt ramt af nedlukningen. Derfor har det ikke været mulig at lave
refusion til medlemmerne. Vi har, som klub, stadig skulle lønne vores trænere samt betale fakturaer til DGI og
Dansk Badminton forbund. Vi har dog uddelt et dusin bolde til alle banespillere som en slags kompensation
samt udviddet sæsonen 2020/21 for alle afdelinger incl. Banespillere med en måned. Det betød træning i hele
juni måned, hvilket alle var glade for. Sådanne lukninger er Force majeure, og det er vi desværre ikke herre
over.
Egedal Kommune Bookingsystemet ”EGON” kører, men det savner stadig nogle forbedringer. Da der ikke kan
udvikles mere på dette system, er kommunen i gang med at finde en afløser.

Egedal Kommunes aftale med virksomheden Wannasport. om udlejning af baner har stadig ikke afstedkommet
den synergi til ØBC som man har kunnet håbe på..

Sommerbadminton Vi har valgt at lade sæsonen køre videre juni ud.

Sommerlukket i hele juli måned

Kiosken Har kørt hele sæsonen fra 1. september 2021 til og med maj 2022. Kører stadig med underskud,
Men dette er accepteret af ØBC’s medlemmer. Ungdom er meget glade for muligheden for at holde
kiosken åben til pizzaaftner og turneringer.
Børneattester er også blevet indhentet i sæson 2021-2022 der vedrører alle over 15 år der er træner, holdleder
m.m. i klubben. Her er ingen undtagelser, det er et krav.

Nye haller Den nye Ølstykke hal, der er delvist sponseret, er i gang med at blive bygget. Den forventes færdig
og klar til ibrugtagning med udgangen af oktober 2022. Man havde fra Egedal Idrætsfællesskabs side foreslået
at man byggede den nye hal sammen med Badminton hallen for at skabe et større træningsmiljø samt synergi
med café miljø. Dette blev nedstemt, med forklaring om at det ville koste for mange p-pladser.
Det har dog allerede kostet omkring 30 p-pladser som den ligger nu.
Nye haller fortsat
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Ølstykke Skytteforening, en anden ny hal, skal nu ligge ved siden af badmintonhallen, fra badmintonhallen og
ned mod kunststof-banen med 7 meters mellemrum. Den bliver bygget så de har 12 baner. Det var oprindeligt
meningen at skytteforeningen skulle benytter toiletterne i badminton klubben. Nu er det heldigvis et krav at
der skal være toiletforhold i nybyggerier.

Sidste år var der 2 demonstrationer i Ølstykke på grund af politikernes ide om at klubberne måtte rykke lidt
mere sammen i bussen medens bygerierne stod på. Et fakkeloptog ved Toftehøjskolen i februar 2021 rykkede
ikke ved så meget, så idrætsklubberne gik sammen om en fakkeloptog ved rådhuset onsdag d. 29.9.2021 til
byrådsmødet i håb om at råbe politikkerne op. Dette blev transmiteret på TV2-Lorry samt interview i både
Lokalavisen samt Frederiksborg Amts-Avis.
Efter den nye sammensætning af byrådet, er der kommet meget mere fokus på idrætsområdet i Ølstykke

Nuværende bestyrelsessammensætning i ØBC
Bestyrelsesforman samt kasserer
Næstformand & boldansvarlig

Svend Aage Sørensen
Niki Vesterlund Nielsen

Sekretær

Merete Bech Schröder

Seniorspillerudvalgsformand

Martin Olsen

Ungdomsudvalgsformand

Sofie Faarborg

Motionistudvalgsformand

Peter Gungaard Nielsen

Husmorudvalgsformand

Vinnie Jørgensen

Kioskbestyrer

Poul Sørensen

Hjemmeside

Leif Matzen

Bestyrelse i Egedal Idrætsfællesskab pr. den 1. april 2022
Formand: Paw Meineche Marnæs (områdeansvarlig Stenløse og Veksø pm@marnaes.dk
Næstformand: Dan Haugbøl (områdesansvarlig Smørum) dan@haugboel.dk
Bestyrelsesmedlem: Mikkel Seierø (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-Ove Bahnsen Svend-Ove@Bahnsen.nu
Svend Aage Sørensen svend-aage.sorensen@electrolux.com måske
Regnskabet for 2021-2022 sæsonen viser et lille overskud.
Medlem af Dansk Badminton Forbund under DIF, SBKr., FAGI og EIF
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I regnskabet der skal vedtages har vi igen i år modregnet afdelingernes boldbeholdninger pr. 31. marts 2022.
Lageret af bolde udgør ca. kr. 54.000,-. Denne metode giver et mere retvisende billede af afdelingernes
boldforbrug i løbet af sæsonen. For Senior afdelingens vedkommende er der ikke brugt ret mange bolde, da de
fleste desværre har valgt at udmelde sig.
Vi har modtaget et beløb fra DGI til at rette op og genopbygge en ny senior afdeling igen

Sponsorer Tusind tak til vores sponsorer der alle figurerer på vores hjemmeside. Deloitte, RSL samt
Altox.
Bestyrelses arbejde er altid noget der tager en stor del af ens fritid. Jeg har nu selv været formand i 16 år samt
kasserer i 19 år. Jeg vil nok prøve at rekrutere nogle til at aflaste på kasserer posten.
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 to åbne
turneringer i ØBC og Træningslejren for hele ungdom. Turnering på Bornhom, Landsmesterskaber 2021 og
ikke at forglemme turnering i Berlin 2022 blev altsamen afviklet. Berlin blev en smule ambuteret, da Berlin
valgte at aflyse selve turneringen. Dan haben wir anderen metoden sagde Sofie. Sofie arrangerede simpelthen
leje af haller i Berlin og så blev turen en lidt mere turist baseret tur med bl.a. besøg i det tidligere Stasifængsel
til rundvisning. En fængslende oplevelse tør jeg nok sige.

Spilletiden for ØBC’s medlemmer fordeler sig på alle ugens dage i Ølstykke Badmintonhal aftalerne gælder nu
frem til 2023. Aftalerne omkring holdkampe aftales for år til år.
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Tak til bestyrelsen for godt samarbejde igennem sæson 2021-2022, tak til vores timespillere der bidrager til bl.a.
ungdomsarbejdet og til sidst tak også til idrætsanlæggets personale.

Tak for sæsonen 2021-2022

Svend Aage Sørensen
Formand-kasserer ØBC
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SENIOR
Sæson 2021/2022
8. sæson som formand og en speciel sæson som seniorspiller i Ølstykke
Sæsonen 2021/2022 må siges at være mere eller mindre dikteret af det faktum, at der ved sæsonstart både
manglede trænere og spillere i seniorafdelingen i Ølstykke.
Derfor så vi os desværre nødsaget til at trække de(t) seniorhold som var tilmeldt holdturneringen ved
sæsonstart.
Hovedmålet fremadrettet må være at få genetableret en gruppe af seniorspillere igen og få integreret de
unge spillere, som enten er, eller næsten er gamle nok til at kunne deltage som senior/ung-senior.
Hvad fremtiden som seniorspiller byder på i Ølstykke er endnu uvis for næste sæson.
Der ligger et stort og spændende stykke arbejde foran klubben, så vi endnu en gang har mulighed for at
tilbyde attraktiv senior badminton.
Èn ting er dog sikkert – Der skal nok blive senior badminton i Ølstykke igen.
Med de bedste ønsker om en god sommer.
Martin Olsen
SSU Formand
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Beretning for ungdomsafdelingen 2021-22
Endelig en sæson der ikke har været præget af corona. Vi har på nuværende tidspunkt 134 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 fortsatte træningen af nybegynder/let øvede motionist børn om onsdagen. Karen
startede ud med vores nybegynder børn fra 11 års alderen om fredagen, men valgte at stoppe i februar grundet
tidspres. Heldigvis kunne Julie, der havde været hjælpetræner på holdet, tage over hvor Karen slap. Luna kom
tilbage fra efterskole og fik holdet med let øvede børn om fredagen. Lasse har haft ansvar for et hold af
motionist børn, der ønsker at træne 2 gange om ugen. Vi har derudover fået etableret en solid gruppe af unge
spillere som hjælpetrænere, der under kyndig vejledning af Debbie samt træner samlinger med Simon fra DGI
har udviklet sig og på sigt kan blive nye trænere i klubben.
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,
kan vi se, at vi er begyndt at få flere og flere ud til diverse turneringer. 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 stadig mange nye henvendelser fra børn, der ønsker at prøve at spille badminton.
Derudover har vi fået skabt et ry for at være en god ungdomsklub, hvilket har tiltrukket spillere fra nogle af
de omkringliggende klubber såsom Stenløse Frederikssund og Skibby. 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 2021/22 bestået af formand Sofie Bønlykke Faarborg, Stig Haugaard, Martin
Froberg Balle, Mia Svantemann Merit, Lasse Nøttrup Niebuhr og Heidi Nielsen, der tiltrådte i efteråret 2021.
Vi har sagt farvel til Karina og Jesper.
Vi startede sæsonen godt ud med vores årlige træningslejr 13.-15. august 2021. En fantastisk weekend med
masser af sport, sjov, filmaften, svømmehal, yoga, dans og hygge for de 40 spillere der deltog. Alle sov i hallen
og alle måltider blev 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. 1214.8.2022.
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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 har genansøgt om turneringen i den kommende
sæson og har fået den godkendt til afholdelse den 20-21. august 2022. Vi afholdte også en U11CD turnering i
januar måned med stor succes. Dette gentager vi d. 21-22. januar 2023. I denne sæson har vi haft tilmeldt 12
ungdomshold til holdturneringen. To af vores U11 hold - et pigehold og et drengehold og et U13 hold gik hele
vejen og kan nu kalde sig Sjællandsmester for hold. Vores U11 drengeholdet skal videre til DM for hold i
Grindsted.
I denne sæson har vi fortsat vores 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 bliver screenet to til tre gange i sæsonen
og får et tilpasse styrkeprogram. Næste gruppe af spiller der skal screnes er nu blevet fundet.
Efter to corona sæsoner hvor alt blev aflyst, har denne sæson endnu engang budt på mange oplevelser ud af
klubben. I oktober kunne vi tage 20 spillere med til Smasher Cup på Bornholm og i påsken 2022 kunne vi
igen tage til Berlin. Yonex-Junior-Cup blev dog aflyst 14 dage før afgang så turnering blev der ikke noget af.
To USU medlemmer (Martin Balle og Sofie Faarborg) og en træner (Jonathan Christensen) tog dog afsted
alligevel med 12 spillere på trænings/sigthseeing tur i Berlin. Det blev til badminton på lejet baner, løbetur,
Stasi fængselsbesøg, bådtur, gåtur til historiske steder og en masse hygge på tværs af alder og køn. En super
hyggelig tur. Vi måtte aflyse vores juleturnering grundet en pludselig stigning af coronasmittede i december
2021, men vi har fået afholdt 2 pizza aftener med ca. 110 deltager pr. gang. En stor succes og meget hyggelig
tradition. I uge 22 afholder vi vores årlige klubmesterskab og afslutter i år med endnu en pizza fest for både
spillere, forældre og søskende.
Nu vil jeg slutte af med at sige tak for en god sæson. Tak for nogle fantastiske timer og oplevelser med alle
spillerne, og tak for et godt samarbejde i USU-udvalget samt med trænerne. 21-04-2022 Sofie Bønlykke
Faarborg
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Formandsberetning for motions- og veteranafdelingen
2021 - 2022
Godt at vi i denne sæson kunne gennemføre holdturneringen uden at måtte aflyse
holdkampe på grund af corona - det var dejligt, set i lyset af de sidste to sæsoners
udfordringer på denne front. Vi har også det meste af sæsonen kunne spille uden
restriktioner, det lykkedes dog ikke at gennemføre julefrokosten i december, så den har vi
til gode.
Der er formelt 76 medlemmer i Motions- og Veteranafdelingen til sammen, og det er godt
og vel halvdelen der er aktiv til vores mandagstræning, hvor der typisk har måtte sidde 2-4
spillere over i de første runder.
Vi har haft tre hold med i DGI’s motionsturnering i denne sæson
:
Ølstykke 1: 4 Herre, Serie 1
Holdet slutter på en flot 2 plads ud af 7 hold, men der er sandsynligvis kun et hold der
rykker op, og holdet forbliver derfor nok i serie 1 i næste sæson.

Ølstykke 2: 4 Herre, Serie 4
Holdet slutter på en 6 plads ud af 8 hold, og forbliver dermed i serie 4 i næste sæson.
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Formandsberetning for motions- og veteranafdelingen
2021 - 2022
Ølstykke 3: 4 Herre + 2 Damer, Elite-/Mesterrækken
Holdet slutter på en 5 plads ud af 6 hold, og der er dermed kun lige med r…. i
vandskorpen at holdet formentlig får lov at blive i elite/mester-rækken i næste sæson, vi
må se når holdene bliver sat til næste sæson.

Jeg vil gerne sige tak til alle spillere i motions- og veteranafdelingen, for stor opbakning til
vores mandagstræning, og dermed en masse sjove og hyggelige timer på banerne.
Til sidst et kæmpe stort tak til holdlederne: Morten, Ib og Annette, der igen har stået for
afviklingen af vores holdkampe – ingenting sker af sig selv, og der bliver lagt et stort
stykke arbejde i at sætte hold, tilmelde, indmelde resultater, købe ind til efter kampene
osv. Uden denne indsats kunne vi ikke gennemfører holdkampene!
God fornøjelse med at spille frem til udgangen af juni, og en rigtig god sommerferie til alle
når I kommer dertil.
Tak for endnu en sæson
Peter Gungaard
Formand for Motionsafdelingen
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Formandsberetning Voksenfjer

Voksenfjer er et hold for nybegynder voksne fra 20 år og opefter. Der er på
nuværende tidspunkt 28 tilmeldte holdet. Vi træner mandag aften kl. 20-21:30
i Maglehøj hallen med træner Merete Bech Schröder i front. Holdet har
eksisteret siden januar 2019. Der er løbende udskiftning på holdet, men nye
medlemmer kommer til hver sæson. Holdet består af nybegynder voksne
med niveau fra have badminton til lettere øvede. Alle er velkomne - eneste
kriterium er godt humør og viljen til at lære.
Tak for en fantastisk sæson.
Merete og Sofie
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Beretning for Ølstykke Husmor badminton 2021/2022

Vi startede op uden corona så alt i skønneste orden, men så blev vi igen indhentet at corona Men
vi kunne spille videre, og tog rigtig meget hensyn til hinanden, så var man i tvivl om man var
Smittet blev man hjemme.

Vi fik afholdt vores julefrokost ude hos Anny, da der er nogle bedre forhold der, alt gik efter planen.
Vi afholder skovtur den 3/5/22 og det hele kommer til at foregå her i kommunen

Vi er 34 spillere. Og så er der 10 i tirsdagsklubben som kommer og er med til vores aktiviteter Vi
har været heldige at få 4 nye medlemmer i denne sæson og regner med 2 mere til næste sæson
Så det er dejligt.
Udvalget består stadig af Jane Rasmussen, Karen Thorup, Anette Bjerre, samt Vinnie Jørgensen

Vinnie Jørgensen
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