
Nyhedsbrev - August 2022
Sæby Badmintonklub

Begivenheder rundt omkring i verden de seneste år, ikke mindst første halvår af 2022, har

sat Sæby Badmintonklub i en økonomisk klemt situation.

Stigende priser på især energi til drift af hallen er som vi alle mærker i privaten steget

voldsomt, og det presser os virkelig hårdt.

Når vi dertil lægger at prissætninger på klubbens produkter har stagneret i nogle år, delvist

grundet Covid-19, så står vi i en situation hvor vi har alt for lidt indtægter og er nødt til at

gøre noget hvis klubben skal fortsætte med at eksistere.

Vi nedsatte i foråret en styregruppe til at søge sponsorater og tilskud for at rette op på en

del af dette, og de gør allerede en kæmpe indsats. Derudover kigger vi også kraftigt på at få

ændret varmeforsyningen til hallen.

Men trods alt dette ser vi i bestyrelsen samt vores bank det som en nødvendighed og som

nævnt på seneste generalforsamling, at skrue på vores priser hele vejen rundt, og at justere

på visse andre ydelser til den kommende sæson 22/23.

Nogle vil måske føle det som en betragtelig prisstigning, men man skal huske på at der ikke

har været løbende prisstigninger i nogle år og det derfor kan virke mere voldsomt.

Alt i verden stiger, og vi er tvunget til at følge med.

En anden ting der ændres fra den nye sæson er at der torsdag flyttes en time fra motionister

over til ungdomshold, således der trænes ungdom frem til kl. 20.00.

Timen mellem kl. 19-20 er dermed ikke længere tilgængelig for motionister.

Til gengæld kan vi meddele at vi på forespørgsel om at leje baner til motionister om

formiddagen, tilbyder dette om mandagen fra kl. 09-12.

Dermed hedder tilgængelige tider for motionist-baneleje i den kommende sæson følgende:

● Mandag kl: 09-10 / 10-11 / 11-12 / 18-19 / 19-20 / 20-21 / 21-22

● Onsdag kl: 18-19 / 19-20 / 20-21 / 21-22

● Torsdag kl: 20-21 / 21-22

Der er indskrivning for motionister mandag d. 15. august i følgende tidsrum:

● Kl. 17-18: Indskrivning hvis man ønsker at beholde sin nuværende banetid.

● Kl. 18-19: Indskrivning for nye banetider.



Kontingenter

Holdtræning

Træninger for miniton, ungdomsspillere og seniorer (pr. halvår)

Miniton (inkl. gratis ketcher, 1 gang) Kr 250,-

U9 Kr 600,-

U11 Kr 700,-

U13 Kr 800,-

U15 Kr 800,-

U17 Kr 800,-

U19 + Senior Kr 850,-

Motionister baneleje

Leje af en bane 1 time om ugen (pr. år)

Kl. 18-21 Kr 3400,-

Kl. 21-22 Kr 2400,-

Mandag kl. 09-11 Kr 2100,-

Passivt medlemskab

Medlemskab for spillere uden fast banetid eller træning (pr. år)

Passivt medlem Kr 900,-



Adgangskort

Modellen for anskaffelse af adgangskort skifter form.

Hidtil har et adgangskort været en engangsbetaling hvorved man derefter så at sige fik

livstids adgang til hallen.

Vi oplever at rigtig mange som engang var medlem, ser det som en ret at de kan bruge

hallen bl.a. i ferier vha et adgangskort de anskaffede sig for længe siden. Det kan vi ikke

forsvare med førnævnte energi problematik in mente.

Vi har derfor besluttet at man fremover køber adgangskort et år ad gangen som så giver den

adgang til at spille badminton i hallen som hidtil, nemlig alle tidspunkter hvor den ikke ellers

er i brug.

Det er rigtig mange timer man har adgang til at spille badminton udover sine normale

trænings- og banetider.

Adgangskort kan kun tilbydes til allerede betalende medlemmer.

Adgangskort pr. år Kr 200,-

Vi vil pr. 1. september 2022 deaktivere alle ikke betalte adgangskort for sæsonen 22/23 i

nøglesystemet.

Fra næste år og fremover vil denne deaktivering ske pr. 1/7.

Man kan selvfølgelig altid få det genaktiveret mod betaling senere, men ikke garanteret fra

dag til dag da det er et gammelt system som kun kan opdateres lokalt.

Vi håber på forståelse for disse nødvendige ændringer.

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen

Sæby Badmintonklub


