Bestyrelsens beretning for Sæby
Badmintonklub, kalenderåret 2021
Aflagt ved Generalforsamlingen, 27/3 2022

Indledning
Kalenderåret 2021 var jo et år hvor Corona fortsat udfordrede os på mange måder med
nedlukninger, udsættelser og aflysninger.
Da vi et stykke henne på året troede at det var ovre, blussede det op igen således at året
sluttede pludseligt midt i december og vi lukkede ned resten af året.
Men atter engang viste alle i og omkring klubben at der skal mere end en pandemi til at slå os
klubben ud af kurs.

Bestyrelsen
Bestyrelsen måtte sige farvel til et medlem den 29/7 hvor daværende næstformand Asbjørn
Christiansen meddelte at han trak sig med øjeblikkelig virkning og samtidig flyttede sine to piger
til Frederikshavn Badmintonklub.
Asbjørns primære arbejdsområde var at holde tilsyn med hallen og sørge for prioritering af
vedligeholdsopgaver. Et bestyrelsesmedlem til at varetage denne del står derfor højt på
ønskelisten.

Hallen
For hallens vedkommende var den største begivenhed at tanken på oliefyret blev udskiftet.
Dette var strengt nødvendigt da den gamle var i en kritisk tilstand og havde været det gennem
noget tid.
Derudover blev der i årets løb lavet flere vedligeholdelses reparationer af forskellig art.
En af de tiltag vi i bestyrelsen tog, var besluttningen om at bruge flere penge på opvarmning af
cafeteriet i flere dagtimer end førhen. Dette for at forsøge at forbedre indeklimaet og lugten.

1

Dette mener vi lykkedes så lokalet er mere behageligt og sundt at opholde sig i. Derudover fik vi
malet hvilket virkelig pyntede og lysnede lokalet dejligt op.

Ungdomsafdeling
Vores ungdomsafdelingen blomstrede videre i 2021 på fuld kraft.
Vi oplever igen stigende medlemstal og er kommet virkelig godt igennem den svære Corona tid.
For Miniton’s vedkommende er der ofte fuldt hold om søndagen. En kampagne med flyers på
skolerne i sensommeren samt Lars Hegelunds ihærdige indsats, har virkelig båret frugt så denne
del også voksede. Miniton er en vigtig bestanddel af klubbens fødekæde, og Lars og Martin er
løbende i dialog hvor de vurderer om nogle er klar til at blive flyttet op. I indeværende sæsonen
er 4 spillere flyttet fra Miniton op på mandags- og onsdagsholdet.
Vores ungdom klarer sig virkelig godt i holdkampe og til stævner hvilket kan ses på rangliste og
tilmeldinger. Sæby Badmintonklub er som oftest talrigt til stede ved stævner hvilket bemærkes
af andre klubber.
I holdturneringen blev der til den ny sæson tilmeldt ikke mindre end 10 hold fordelt fra U11 op
til U17/19. Det er virkelig flot for en klub af vores størrelse og vidner om et super sammenhold,
og om at Klaus og Martin tilfører den rette motivation og gå på mod for de unge spillere.
Stævneaktiviteten ved de individuelle stævner er i særdeleshed et vidnesbyrd om dette.
På det trivselsmæssige plan har Klaus og Martin ugentligt snakke om de unge mennesker hvor
de prøver at gribe ting der skal håndteres i opløbet, således alle kan føle sig velkommen i hallen
til træning.
For ungdommen vil vi fremadrettet stadig arbejde ud fra at være en breddeklub hvor der plads
til alle. Når det så er sagt, dyrker og udvikler vi også vores dygtige spillere hvor vi løbende
lægger lag på og kræver mere og mere af dem.
Men det er altid ud fra princippet om at vi i Sæby Badmintonklub har plads til alle.

Seniorer
På senior siden blev der i sommer sammensat et enkelt hold som blev tilmeldt holdturneringen.
Opstarten hjalp Lars Stoffersen med, men styringen blev sidenhen overdraget til Claus Krogh.
Ved årets udgang var de kommet flyvende fra start og havde kursen sat mod en topplacering i
deres pulje.
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Trænere
Trænerteamet for ungdommen undergik løbende ændringer gennem året. Efter det stod mere
og mere klart at Lars Stoffersen trak sig helt ud, blev der iværksat at Martin Boel skulle tage på
trænerkursus og herefter overtage noget af træningen. Det blev til at Martin i første omgang
overtog træningen for U9/11 om mandagen.

Økonomi
Klubbens økonomi har det en smule klemt.
Regnskabet for 2021 ender med et underskud på 35.900,Udgifter såsom olietank, dyrere energi, reparationer efter indbrud i cafeteria, et langt større
forbrug på bold samt mindre tilskud på aktivitetstimer grundet Corona, er nogle forklaringer på
dette.
Denne kurve skal naturligvis vendes, og vi har i bestyrelsen derfor diskuteret mulige tiltag.
Et af disse er at man må forvente en endnu ikke defineret stigning på medlemskontingenter
efter sommeren 2022.

Takkerunden
Der skal sædvanligvis lyde et kæmpe tak til alle som støtter op omkring Sæby Badmintonklub.
Tak til den flok fra ældresagen som hjælper til med blandede vedligeholdelsesopgaver på og i
hallen.
Stort tak til alle holdlederne, som op til holdrunder ofte står med udfordringer som at låne
spillere i tilfælde af afbud, sætte holdkort eller håndtere udfordringer med at koordinere nye
spilledatoer når holdrunder udsættes pga. Corona. I gør en kæmpe indsats og vi kan ikke
undvære jer!
Tak til alle som har hjulpet på arbejdsdage og med at få cafeteriet shinet op.
Klaus Blunck skal også have en særlig tak for sit store engagement og for at alle vores unge
spillere føler sig trygge i klubben.
Sidst men ikke mindst en kæmpe tak til vores sponsorer som gør det muligt at drive klubben.
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Fremadrettet
Kaster vi et kort blik ind i nuværende projekter, kan det nævnes at der for hallens
vedkommende arbejdes på at få ledt vand fra taget væk fra soklen og tænkelig ud i faskiner.
På det helbredsmæssige plan vil vi også lige nævne at der indenfor kort tid opsættes en
hjertestarter her i hallen.

Tak for ordet
Morten Hjort
Formand
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