Formandsberetningen for S.B.K.’s Venners
generalforsamling 2009.

I regnskabsåret 2008/2009 har VENNERNE støttet badmintonklubben og dennes
udvalg med 14.500 kr.
Nogle af pengene, er bl.a. givet til tilskud, til en bustur til Fårup Sommerland. En tur
der blev en rigtig god social tur, for alle alders‐grupper. Endvidere er der blevet givet
tilskud, til indkøb af en NINTENDO WII til klubben, samt der er givet tilskud til et par
andre arrangementer i årets løb.
Vennernes medlemstal er pr. d.d. 72 medlemmer. En lille tilbagegang, på 4
medlemmer i forhold til sidste år.
For at tjene penge, til at dele ud af, var Vennerne atter i år aktive ved årets MC‐
Træf, dog i mindre omfang, i forhold til de andre år, hvor vi har deltaget. Vi var i år
20 medlemmer, som arbejde 136 timer i madteltet. At der ikke skulle bruges så
mange hjælpere som vi plejer, skyldtes et helt nyt koncept i madteltet i år.
Madteltet var i år blevet delt op i små boder, hvor VENNERNE valgte at servicere
Fiskeboden. Boden skulle ikke bemandes så mange timer, så derfor skulle der ikke
bruges så mange hjælpere.
Jeg vil gerne her, benytte lejligheden til at takke alle hjælpere, for deres indsats ved
MC‐Træffet 2009, og håbe på deres opbakning ved MC‐TRÆFFET 2010, hvis det
bliver aktuelt.
Søndag d 28 December2008, arrangerede Vennerne Champagneturneringen, med
deltagelse af 54 spillere. Denne eftermiddag, blev som den plejer, en succes med
gode kampe og hygge, både på, men også bagved banerne. Dagen blev dog ikke som
den plejer, da den daværende cafeteria‐bestyrer havde valgt, ikke at holde åben i
cafeteriaet, så der var desværre ikke mulighed for at købe mad mm.
Det vil der i år blive rådet bod på, når VENNERNE i år afholder turneringen søndag
d.27/12. Det nye bestyrer‐par, Anette og Jan, har lovet at de vil gøre hvad de kan,

for at gøre dagen så hyggelig, som mulig. Så derfor håber VENNERNE, på en stor
opbakning til denne turnering, hvor alle, både øvede, men også mindre øvede, har
mulighed for at deltage.
Til slut vil jeg på SKAGEN BADMINTONKLUB’S VENNERS vegne, takke alle
medlemmer og andre som i årets løb har støttet VENNERNE, og håbe på en fortsat
god sæson 2009‐2010.

På bestyrelsens vegne.
Bjørn Møller Nielsen

IDRÆTSLEDERPRISEN 2009.
VENNERNES IDRÆTSLEDERPRIS går i år til Bent Ledet.
Man kan godt tillade sig at sige, (uden at støde nogen), at Bent er en af veteranerne
i klubben. Selv om Bent har lagt ketsjeren på hylden, efter at han har spillet 668
turneringskampe for klubben, så er han stadigvæk meget aktiv i klubben.
Bent har som alle jo ved, været Formand for Skagen Badmintonklub i rigtig mange
år. Han sidder stadigvæk i bestyrelsen, ikke kun i klubben, men også i Fonden.
Bent var med, da man startede samarbejdet mellem Skagen og Frederikshavns
Badmintonklubber, det såkaldte VEB, hvor han stadigvæk er med. Her er han med i
en aktiv arbejdsgruppe.
Bent er tovholder, når der skal arrangeres og afholdes aktiv efterårsferie. Desuden
er han at finde i hallerne 2 gange ugentligt, hvor han fungere som ulønnet træner.
Alt dette syntes vi, fortæller lidt om hvor meget Bent stadigvæk brænder for
badmintonsporten, så derfor syntes VENNERNE, at Bent skal have
IDRÆTSLEDERPRISEN 2009.

