Skagen Badmintonklub
Formandens beretning
Torsdag den 24. april 2014 kl. 1930

Jeg vil gerne på Skagen Badmintonklubs vegne byde velkommen
til klubbens ordinære om min 2. generalforsamling som formand.
Jeg har to hovedpunkter jeg vil koncentrere mig om:
Et lille kik tilbage - bestyrelsesmæssigt.
Et lille kik mod fremtiden.
Inden da har JEG har en masse roser jeg vil uddele:
Eller måske først en varm velkomst til de nye forældre, der har
lyst til at hjælpe i klubben (bestyrelse og USU).
Jeg vil gerne takke alle dem der til stede, for at møde op og for at
hjælpe med at afvikle denne generalforsamling. TAK
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et fantastisk stykke arbejde i
en ikke let tid. Tingene tager tid, men vi er på rette vej.
Jeg vil gerne takke USU og SSU for det kæmpe arbejde de laver og
de fantastiske muligheder de byder vores ungdoms og seniorspillere.
Jeg vil gerne takke de mange og rigtigt gode trænere for et superarbejde med at gøre vores spillere så dygtige.
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Jeg vil gerne takke kontoret (Lone), fonden, hallen og medarbejderne her for de fantastiske rammer, der er for vores medlemmer.
Jeg vil gerne takke alle de frivillige, der stiller op til de mange arrangementer vi hjælper til med, og hvor vi kan tjene lidt til klubkassen.
Jeg vil gerne takke Vennerne, der desværre ikke længere er der,
for deres støtte til ungdomsarbejdet.
Henvendt til alle: Uden den hjælp til Skagen Badmintonklub var
det aldrig gået med at skabe sådan en dejlig klub.
Økonomi:
Jeg vi ikke gå i dybden her, men trygt overlade den side til Lars
(Tak)
Men hovedtal (afrundet):
2013
2012
Kontingent
256.000
274.000
Halleje
-271.000
-330.000
Resultat
64.000
-31.500
VEB ekstraordinært
-75.000
Endeligt
-11.000
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Siden sidste år, har vi skåret ned på hallejen, ved at ikke at betale
for så meget ubrugt haltid.
Der er stadigt et lidt vigende medlemstal, men der arbejdes hele
tiden på området.
2013
2012
Under 25
72
73
Over 25
154
166
Totalt
226
239
Så overordnet ser økonomien OK - ud, MEN det er et område,
hvor bestyrelsen savner en "rigtig" kasserer. I øjeblikket er der lavet en midlertidig løsning, hvor Lone deltager på bestyrelsesmøderne og dækker det økonomiske.
Det sportslige ville jeg rigtigt gerne snakke meget om, men her vil
USU og SSU fremlægge deres beretning. Men det er utroligt dejligt, at se alle de gode resultater vores medlemmer markerer sig
med både i og udenfor Danmark.
Vores overbygning VEB har i ligaen igen markeret sig. I starten af
sæsonen med lovende resultater for så at få resten af sæsonen
slået i stykker pga. tovtrækning med Badminton Danmark omkring aftalen om Erik Pang som værende danske spiller. VEB
vandt sagen og redede sig lige i Ligaen til næste sæson. Nu tæn-
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kes der fremad og der arbejdes i øjeblikket på højtryk med spillere til næste sæson, samt VEB's "gældsanering" (75.000).
En stor tak til VEB's bestyrelse og især Jan R., Peter R. og Henning
R. Jensen for et forbilledligt arbejde.
Et kik tilbage, set gennem vores hjemmeside og som noget nyt
vores INFO-skærm.
Skagen Badmintonklub har også denne sæson været rigtigt meget
eksponeret dels gennem hjemmesiden, men også i SkagensAvis.dk og ugeavisen, hvilket betyder rigtigt meget for det muligheden for at skaffe flere medlemmer og ikke mindst synliggørelse
af vores sponsorer. Så en stor tak til medierne for at bringe badmintonnyhederne.
Udpluk fra hjemmesiden:
 Sæsonstart den 19. august
 Standerhejsning den 29. august
 Cykelløb den 26. september (Godt 20.000,-)
 Kroatiske spillere/trænere
 Hjælp ved Jubilæumsfest på havnen (6.300,-)
 Godt i gang med forenings-EL og vinder 7.500, VENNERNES sidste pris gik velfortjent til Mogens og Bitten
 Julearrangementer
 Champagneturneringen genoplivet!
 Sponsor-arrangementer
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Fremtiden - hvad er planen, håbet?
Skagen Badmintonklub vil styrke økonomien på følgende måder:
 Skaffe flere medlemmer, især ungdom men også seniorer
ved at tilbyde træningsmuligheder, der passer til medlemmerne.
 Samarbejde med andre klubber fx golf, fodbold mv.
 Lave forældrearrangementer fx om lørdagen, hvor forældre
og børn kan lege/træne.
 Have større samarbejde med skolerne (som Brovande nu)
 Bruge netværket af badmintonspillere til at promovere.
 Skaffe flere sponsorer.
 Holde igen på udgifterne hvor muligt.
Skagen Badmintonklub vil fortsætte arbejdet med at ændre
strukturen for bl.a. det frivillige arbejde, så flere skal lave lidt
mindre:
 Arbejdsopgaverne dele i mindre stykker og beskrives.
 Der laves arbejdsbeskrivelse for opgaverne, så alle kan udføre dem og de kan overdrages.
 Der laves mindre teams med ansvar for bestemte opgaver.
 Der laves årshjul, så ingen opgaver glemmes.
 Der skal ud fra opgavebeskrivelserne skaffes flere hjælpere,
der bidrage.
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 Bestyrelsen skal i højere grad tænke strategi og ikke stå så
meget for driften.
Som afslutning skal det nævnes, at Skagen Badmintonklub bliver
75 år, og dette vil markeres over året med diverse arrangementer.
Der vil i den kommende sæson ske justering/opdeling af kontingenterne.
Jeg vil gerne igen takke alle dem, der bidrager til at gøre Skagen
Badmintonklub til et godt sted at være og lære, ikke mindst alle
vores sponsorer og bidragsydere.
TAK
Kenneth Weesgaard
Formand
Skagen Badmintonklub
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