
General forsamlingen for Stbk.: 16. maj – 2018. 
Formandens beretning.: 

 
 
Så har Skibby badminton klub afsluttet endnu en sæson. 
 
Tak skal lyde til alle for en god sæson: 

 Tak til medlemmerne, alle de frivillige, til trænerne og holdlederne , til 
udvalgene og selvfølgelig til bestyrelsen. 

 
Tak for den gode klubånd og samarbejde som i alle har bidraget med. 
 
Efter generalforsamlingen i april 2017 blev bestyrelsesposterne på det 
kostituerende bestyrelsesmøde fordelt som følger: 
 
Martin Brænder:        Formand, flag. 
Malene König:           Næstformand.(USU) 
Tina Heede:              Formand USU 
Torben Hansen:        Seniorudvalgsformand, kantine, turneringsudvalg. 
Peter Rasmussen:    MSU formand. 
Carsten Schrøder:    Sponsorudvalgsformand. 
Susan Madsen:         Sekretær,Cykeludvalg, miniton, (USU) 
 
Udenfor bestyrelsen:  
 
Ebbe Nielsen:         Kasserer og bogholder. 
Henrik Kyvsgaard:  Postmodtager , Frederikssunds idrætsråd, 
                               Turneringsudvalg. 
Søren Højlyng:       Frederikssunds idrætsråd.Turneringsudvalg. 
Pernille Andersen: Ad hoc. Hjemmeside, sæsonændringer. 
USU:                      Tina Heede, Malene König, Susan Madsen,    
Cykeludvalg:          Susan Madsen, Danny Nielsen, Carsten Schrøder. 
 
 
Vi har i år haft 1 konstituerende møde og 4 bestyrelsesmøder, hvor alle har 
deltaget. Foreningen har flere udvalg, hvor vi har repræsentanter fra 
bestyrelsen med i. USU, SSU, Motionist, turnerings- og cykeludvalg. 
 
Kompetancerne ligger i udvalgene og beslutningerne tages der. I bestyrelsen 
behandler vi sager om principelle ting, og den overordnede økonomi, men 
bliver dog holdt orienteret om resten. 
 



Antal medlemmer: 
Ved udgangen af sæsonen 2017- 2018 har klubben haft  173 medlemmer. 
Fordelt på 98 herre og 75 damer. 
 
Medlemmerne i SBK fordeler sig som følger:  
0-24år:       86   
25-60+år:   87   
 
Tallene kan forvirre lidt. 
Vi har fra sidste sæsonsafslutning netto tilgang på 43 flere spillere 
ungdomspillere/seniorspillere/motionister. De optalte medlemmer er for 
kalenders året afslutning og omhandler de medlemmer vi har haft igennem 
sidste halvdel af sidste sæson og første halvdel af denne sæson, da 
kommunal tilskud for medlemmer under 25 år gælder for et kalender år.  
På grund af Frederikssund kommunes nye halfordelings nøgle , hvor 
kluberne bliver tildelt haltimer efter medlems lister, har vi som følge af vores 
senior samarbejde med Kirke Hyllinge meldt deres senior spiller ind i vores 
klub. Dette har bidraget med et øget antal spillere. 
 
Bestyrelsens arbejde har i den forgangne sæson koncentreret sig om 
flg. opgaver: blandt mange. 

 

 Klubmodul. 

 Løbende diskussioner om klubbens holdninger og værdigrundlag. 

 Økonomi herunder diverse tilskud og forbrug på konti. 

 Fremtiden for klubben. 

 Opprioritering af arbejdet omkring sponsorarbejdet samt PR- 
virksomhed herunder hjemmeside.   

 Samarbejde med SIK 

 Frederikssunds idræts råd. 
 
                                                                                                                            
  
 
Klubmodul.: 
”Klubmodul” er også vores hjemmeside www.Skibbybadminton.dk 
hvorfra alle klubbens medlemmer skal tilmelde sig for at være et gyldigt 
medlem af Skibby Badminton Klub,  ”klubmodul ”er en platform hvor alt 
kommunikations kan udgå fra, hvor mails eller sms- meddelelser sendes fra 
bestyrelse til medlemmer fra træner til spillere etc. Der kommer 
tilbagemeddelser hver gang nogen har betalt kontigent .  

http://www.skibbybadminotn.dk/


Da alle medlemmer skal tilkendegive en email adresse, vil kommunikation 
blive en meget nemmere og væsentlig hurtigere og med større sikkerhed for 
at alle modtager beskeder end tidligere. Det er dog vigtigt at man ved sæson 
start husker at ændre ens mail adresse hvis man har fået en ny.  
Via klubmodulet laves der indbydelser til forskellige events som klubben laver 
og med få tryk sendes invitation og påmindelser ud til alle man mener ville 
have inrteresse.  Brugere og ledere og trænere af modulet får forskellig 
niveauadgang .  
 
Løbende diskussioner om klubbens holdninger og værdigrundlag.:  
Vi er i bestyrelsen meget opmærksomme på de tendenser og 
holdningstilkendegivelser, der rører sig i medlemsskaren, i udvalgene og i 
forældregruppen.  
Det er vores hensigt at arbejde for at spillerne udvikler sig i deres eget tempo, 
så de fortsat må have en god oplevelse af badminton og vi lægger stor vægt 
på, at dette efterleves af medlemmer af klubben samt af vores trænere. Vi er 
meget glade for den forældreopbakning, som findes i klubben og håber og 
forventer, at alle forældre vil bakke op om bestyrelsens og klubbens holdning. 
Vi forsøger i Skibby badminton klub at være en velfungerende og aktiv 
forening.  
For at holde et højt aktivitets- og serviceniveau prøver vi på at opgaverne er 
fordelt på så mange hænder som overhovedet muligt. 
Men vi må erkende, at selvom vi er en klub på over 100 medlemmer er det 
svært at finde tilstrækkelig med frivillige til at løse de mange opgaver, som 
klubbens aktivitetsniveau kræver. Det er eksempelvis en kiosktjans og 
kantine vagt en gang i mellem ved klubarrangementer og i udvalgene og 
specielt ved åbne ungdomsturneringer, hvor vi som klub tjener penge på 
antallet af tilmeldte spillere fra andre klubber, dette tilskud indbragte godt 
30000kr. i sæsonen, penge som hjælper med til bl.a. at dække træner 
udgifter. Alligevel skal vi huske på, at der allerede er en masse personer, som 
udfører et stort og ulønnet stykke arbejde for klubben. Deres indsats kan ikke 
påskønnes nok.  
 
Økonomi.: 
Ved hvert bestyrelsesmøde er økonomien fast punkt på dagsordenen. Her 
deltager Ebbe Nielsen vores kasserer eller også har han sendt regnskabet til 
dato. 
Vi følger udviklingen og forbruget ganske tæt. Igennem sæsonen kommer der 
hele tiden udgifter og indtægter ind- som ikke altid er som budgetteret, hvilket 
betyder at vi undervejs må tage nogle beslutninger om 
omkostningsreguleringer.  



Regnskabet vil blive gennemgået lidt senere. Men her en kort opsummering 
af nogle hovedtræk: 
Her ved regnskabets afslutning, kan bestyrelsen konstatere, at regnskabet i 
år kommer ud med  et stort underskud på 30000kr.  En del af underskudet 
skyldes at vi har haft en tilbage gang af motionister, samt fra et bevidst valg 
fordi vi- for specielt ungdommen har satset på en styrket træning med større 
kræfter både på den almindelige træning og for special træning , hvilket vil 
betyde en større udgift. Selvom vi ved sæson afslutning snakker med 
medlemmerne om de vil spille næste sæson og det synes at være deres 
ønske, så vælger nogle ikke at starte op. Derfor er det meget vanskeligt at 
lægge helt troværdige budgetter. 
En altid god indtægts kilde er cykelløbet. Det har for sæsonen givet en god  
tiltrængt indsprøtning på 48000kr. ( det var desværre 20000kr mindre end 
ved sidste års resultat). Det skal nævnes at i år køres løbet torsdag d. 7. juni 
fra klokken 19-20- selve arrangementet i bymidten kører fra18-21. 
Det har været lidt svært at få i gang i år , da vi i år er blevet pålagt at lave 
løbet om, så det bliver mere et familie løb uden de hurtige cyklister med, da 
man fra civilforsvaret mente at det var blevet for hurtigt og formeget af et 
cykleløb af professionelt karakter, hvor det kræver endnu flere hjælpere til at 
afvikle det og helt afspærret veje. 
Feltet i år er indtil videre noget mindre og vi satser stærkt på at det bliver til 
noget og så håber vi de har fundet nogle gode sponsorer, vi håber 
selvfølgelig på at alle kommer for at vise flag. 
Sponsorer giver også et godt tilskud til budgettet.  
En anden god indtægt kilde kommer fra åbneturneringer som klubben 
afholder, Der har være så dårlig tilslutning til december turneringen at vi 
måtte aflyse den, fremover vil vi kun have 2 . I denne sæson indbragte åbne 
turneringer os ca. 30.000kr. 
 
Fremtiden for Klubben.: 
Det har i den forgange sæson været et stort emne hvordan vi skal hjælpe 
klubben videre. 
På senior siden har vi videreudviklet samarbejdet med Kirke Hyllinge 
Badminton klub, så vi nu fremstår som en samlet senior afdeling til 
holdturneringer, med fælles træninger i begge klubber. Vi har i begge klubber 
haft en tilgang af senior spillere og forventer at skulle starte et 3. Hold 
seniorer i den kommende sæson. Seniorerne tilbydes 3 træninger om ugen, 2 
med speciel designet træninger og 1 med spillerunder , hvor konstallationer 
kan afprøves. 
 
Samarbejdet med SFO og skole med den nye skolereform er ikke kommet i 
gang i Frederikssund kommune, men jeg er lige blevet forsøgt kontaktet og i 



starten af den nye sæson bliver der lagt en plan for hvordan vi kan fælles 
bidrage skole og badminton klub sammen, vi er i fortsat kontakt med 
idrætskonsulenter i Frederikssund kommune omkring tiltag. 
 
De sidste par år har vi forsøgt at få gang i vores ungdoms afdeling via 
forskellige tiltag og det ser ud til at vi har haft held med det.  
Vi har ved start af denne sæson lavet en facebook annoncering ved sæson 
start for både ungdom og motionister. Det ser ud til at vores anstregelser har 
båret frugt og forventer at den vil vokse i omfang med tiden. 
Vi vil i den kommende sæson igen forsøge at få etableret et samarbejde med 
Fjordlandskolen afdeling Skibby så vi kan optimere samarbejdet med skole 
og SFO . 
Med den større ungdom afdeling kommer også større ansvar og større 
opgaver for at få tingene til at hænge sammen, og dertil har vi så også brug 
for en større gruppe af aktive forældre, som vil at deres børn skal opleve 
badminton som en dejlig form for fællesskab, motion og leg. Der er behov for 
både forældre til ældre børn og helt nye børn kommer på banen for deres 
børns skyld. Det gælder både forældre der ikke selv spiller eller har spillet og 
forældre som har god kendskab til badminton. I er alle meget velkomne.  
For nuværende er vi i gang med at bygge et tilbud op til de af vores 
ungdomspillere, der har brug for en endnu større udfordring og udvikling, de 
vil blive tilbudt en noget mere specialliseret træning i den kommende sæson.  
Vi har også en god tilgang i vores Familie badminton afdeling, her er det ofte 
kun et barn der er medlem, men som ofte kommer både mor og far også ned 
i klubben og prøver badminton, nogle gang er der slet ingen af de fremmødte 
der spiller i klubben, men det har faktisk været med til at vi har fået nogle 
medlemmer til vores fællesskab på vores ungdomstræning eller motionist 
hold. Det handler jo bare om at folk finder ud af at badminton kan være en 
rigtig sjov sport. Vi håber på at dette vil bredde sig yderligere. 
 
Der er vigtigt at vi alle prøver at vise kommunen at man i Skibby godt vil 
deltage i forenings sport og skabe en domino effekt så vi kan komme op på 
niveau af sportudøvere som i resten af kommunen. 
Det betyder at vi forpligter os til at få vores nærmeste til at prøve om de vil 
synes om badminton som en motionssport og fællesskab og leg. 
 
Sponsor arbejde.: 
Gode sponsorer er en vigtig forudsætning for klubben og vores økonomi og 
derved vores virke og ambitioner – og dem skylder vi en særlig stor tak. 
Heldigvis for denne sæson har rigtigt mange af vores gamle sponsorer 
bidraget til klubbens fremdrift og nogle nye er kommet til. 
Der  arbejdes på højtryk af vores sponsor formand Carsten Schrøder. 



Det er blevet lidt sværere at finde sponsorer, da mange af forretningerne er 
blevet til kæde forretninger og derfor ikke har samme lokal forankring.  
Vi er som klub overgået til Arbejdernes Landsbank som forningens lokal bank 
og de har kviteret som sponsor.  
 
Klubben  tilbyder stadig i forbindelse med større sponsorater, at stille 
mandskab til rådighed for vore sponsorer i forbindelse med forskellige 
arrangementer i deres regi.  
På vores hjemmeside www.skibbybadminton.dk,  tilbyder vi specielle banner-
reklamer og vi vil samtidig vise en total liste over vores sponsorer med logo 
link, der hvor det er muligt. I Kantinen har vi ligeledes ophængt en PC skærm 
med rullende reklamer fra vores sponsorer, samt en tavle hvor vores 
sponsores visit kort kan hentes fra og ved opgangen til kantinen hænger 
skilte med sponsorer. Vi arbejder på at vi i den kommende sæson får andel af 
reklame indtægterne fra de ophængte reklammer i hallen. 

 
 
Samarbejdet med SIK 

SIK af 1912.: 
Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig således: 
Formand og sekretær: Henrik Kyvsgaard 
Næstformand: Bjarne Hansen 
Kasserer: Johnny Berthelsen. 
Det har igen været et meget stille år.  Der har været afholdt 4 bestyrelses- og 
formandsmøder, hvor formanden beretter om arbejdet i Frederikssund 
Idrætsråd, samarbejdet med kommunen og meget andet. Klubberne fortæller 
om deres arbejde, og der er en meget åben snak om tingene, hvilket kan 
gøre det svært, at skrive et referat. Der er et godt samarbejde mellem 
medlemsklubberne. 
HK og MB er gået med i Skibby Aktive. 
Skibby.dk er blevet moderniseret og gjort meget billigere. 
BH arbejder med kommunen (Jan) om vedligeholdelsen af 
udendørsarealerne. 
 
Frederikssund Idrætsråd:  
Idrætsrådet har en samarbejdsaftale med kommunen, der sikrer, at rådet 
bliver hørt, når der skal investeres inden for idrætsområdet. Denne aftale har 
fungeret fint, og idrætsrådet er nu meget involveret i implementeringen af  
kommunens nye idrætsvision, der ud over at bygge en ny idrætsby i 
Frederikssund også tilfører vores område resourcer: 

 Aktivitetssløjfe mellem Marbækhallen/skolen og Skibby hallen  

http://www.skibbybadminton.dk/


 Undersøge muligheden for i samarbejde med Lejre at etablere en 
svømmehal i Hornsherred. 

 
Frederikssund Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en 
”Helhedsplan for Skibby”, og det allerede vedtagne bevægelsesbånd indgår i 
projektet. 
I projektbeskrivelsen er følgende formål og mål opstillet for arbejdet: 

 Det overordnede formål med projektet er at skabe de bedst muligt 
rammer for tilbud og aktiviteter i samarbejde med borgerne i området.  

 Resultatet af projektet skal være løsninger som udspringer fra og er 
forankret i det borgerne i området efterspørger. 

 
Til at koordinere dette arbejde, blev der nedsat en styregruppe med Henrik 
som formand. Netop som styregruppen skulle udarbejde sit endelige forslag 
(med hjælp af arkitektfirmaet Keingart), blev projektet (ligesom næsten alle 
andre anlægsprojekter) stoppet indtil videre efter problemerne med Vinge. 
 
Ud over dette har de vigtigste arbejdsområder været: 
Folkeoplysningsudvalget, lokalefordelingen for både indendørs og udendørs 
faciliteter samt udarbejdelse af de nye principper for lokalefordelingen, der 
blev benyttet første gang ved lokalefordelingen 2018 -2019. 
Rådet har fået ny formand (Lars Møller fra SOIF), da Annelise ønskede at 
stoppe efter at have været formand siden starten.  
Skibby Badmintonklub har to medlemmer i idrætsrådets bestyrelse: Søren 
Højlyng (der også sidder i Folkeoplysningsudvalget) og Henrik Kyvsgaard 
(næstformand). 
 
USU.:  
Beretning USU 2017/18 
Som de forrige år indledte vi sæsonen med grillhygge for alle 
ungdomspillerne. Det blev vel modtaget, og der blev spist med velbehag. 
Hyggesnakket, og nu skal vi i gang. 
Et af de nye tiltag vi fik mulighed for i år, var at supplere den almene træning, 
i samarbejde med Jægerspris og Frederikssund badminton, med at lave 
specialtræning for 4 spillere i hver klub. Det blev 20 træninger som blev 
varetaget af Jeppe Højlyng. Jeppe kan dog ikke fortsætte næste år men 
Martin vil overtage. 
LBS blev igen i denne sæson noget vi så frem til, og der blev deltaget med 11 
spillere og trænere. Noget vi må gentage!! 
En event havde vi også, og i år skulle den omhandle ”at gøre klublokalet 
hyggeligt med nyt på væggene”. Det lykkedes til fulde, og blev udført af både 
store og små. 



Juleafslutningen ikke at forglemme med æbleskiver, cacao og saft til alle 
børn. Forældrene havde vi desværre ikke plads til men hyggeligt at de havde 
god tid ved afhentning. 
Vores årlige og tilbagevendende minilejr blev gennemført med STOR hjælp 
fra de fleste forældre. Børnene havde en god oplevelse, og der var max 
hygge til ud på aftenen. Morgenløbet klarede alle i flot stil!!! 
Ungdomsturneringen her i foråret blev afviklet med deltagelse af egne spillere 
i år. Vi håber selvfølgelig på flere næste år. 
Som noget nyt i år blev vi spurgt af Slangerup Badminton Klub om vi kunne 
hjælpe med at lægge hal og mandskab til at afvikle DMU for hold. Det sagde 
vi ”ja” til, og det blev en rigtig god turnering. Det krævede en del arbejde men 
det gav gode penge til klubkassen, og en erfaring med at ved godt 
samarbejde kan det lykkes. 
Sæsonafslutning med kåringer og farvel til trænere er vel overstået. Vi havde 
en rigtig god lørdag med masser af badminton i hallen. Dernæst spisning og 
hygge i klublokalet. En ledig hal kan vi jo ikke lade stå så der blev også spillet 
masser af bold efter maden Forældre hjalp til med at få arrangeret maden og 
dækket borde. 
Vi skulle sige farvel til Filip, og siger tak til ham. Emil valgte også at stoppe og 
tak til ham. Teddy mente at tiden nu var til at prøve noget andet, så tak til 
ham også.  
Vi glæder os til fortsat at skulle samarbejde med Martin, Rasmus, Marie, 
Louise, Mille. Vores nye træner Jesper kommer efter sommerferien. 
Tak til Louise og Laura for at prøve at få lidt gang i kantinen. Vi prøver igen 
næste sæson og regner med at det bliver om mandagen. 
Vi fik kåret spillere: 
Mads Nielsen blev årets fund 
Theis Gemmer blev årets spiller 
Mathias Nielsen blev årets fighter 
Sæsonen 2017/18 er slut, og vi ser frem til næste sæson med nye trænere og 
andre nye tiltag. 
Vi har fået mulighed for at hallen bliver åbnet, og man kan komme og spille 
onsdage fra kl.17.00-18.00 indtil sommerferien. 
På vegne af USU 
Tina Heede  
Skibby Badminton Klub. 
 
 
 
 
 
 



SSU.: 
Beretning fra SSU – 2017-18 
Det er nu fjerde sæson, hvor Skibby og Kirke Hyllinge har haft et samarbejde 
på seniorplan. Det betyder, at alle hold er fælles, og træningen er ligeledes 
fælles. 
Om mandagen kl. 20 – 22 trænes i Kirke Hyllinge med Søren Krabbe som 
træner og om onsdagen kl. 19 – 21 med Martin Vissing som træner. Lars 
Blink ønskede ikke at fortsætte som træner men ville gerne fortsat spille og 
være coach ved holdkampene. Torsdag blev en ekstra træning kl. 18 – 19.30 
i Skibby etableret –senere som singletræning med Lars som specialtræner. 
 
I sidste sæson rykkede både 1.- og 2. holdet op, så vi stillede nu med et hold 
i henholdsvis sjællandsserien og serie 1. Stor fest - men det skulle dog vise 
sig at blive en kort fornøjelse. Et stort 3. hold blev opgivet, men vi tilmeldte et 
herrehold, som klarede sig fint og vandt rækken. 
 
1. holdet lagde ud med en sejr over Skælskør, men herefter var holdet 
presset. De næste fire kampe blev delt, men helt galt gik det i udekampen 
mod SB 50 Ishøj/TIK Taastrup. En ellers lige kamp blev afgjort til 
modstandernes fordel, da Blink  og Kim Nielsen med få minutters mellemrum 
fik skadet deres achillesener. Det betød 4 kampe tabt på walk over. Sidste 
kamp mod Ringsted hjemme i Kirke Hyllinge blev også tabt. Så vi sluttede på 
5. pladsen og endte i nedrykningspuljen dog forlods med 6 points. Puljen var 
stærk, men det lykkedes at vinde 2 kampe og slutte på 3. pladsen med 12 
points. Det viste sig dog ikke at være nok, for kun de to bedste blev i 
sjællandsserien, så det betyder nedrykning tilbage til serie 1. 
 
2. holdet skulle spille i serie 1. Det kneb med at komme i gang og den første 
kamp ude mod Viskinge blev tabt. Det skulle vise sig at blive fatalt. For med 
kun to sejre og 8 points havnede vi i nedrykningspuljen på en 6. plads. Her 
spillede vi nogle tætte kampe (2x 6-7 og en 7-6) men sluttede på 6. pladsen, 
hvilket var ensbetydende med nedrykning tilbage til serie 2. 
Selvom begge hold rykkede ned, har det været en spændende sæson med 
masser af godt spil. Det viser, at vi har en bred spillertrup, når vi til trods for 
en række alvorlige  skader kan være med på det plan. Vi må spytte i næverne 
og komme tilbage i næste sæson. Trænersituationen for kommende sæson 
bliver således, at Søren Krabbe takker af. Vi skulle så have en ny træner, og 
det viste sig, at Morten Olsen – tidligere spiller i både Skibby og Kr. Hyllinge – 
ikke havde engagementer. Så selv om vi gerne så Martin fortsætte som 
træner, blev beslutningen, at Morten træner begge dage. Han har på et 
spillermøde fremlagt et program, og kommunikationen mellem to trænere er 
nu blevet til en! Stor tak til både Søren og Martin. 



 
 
MSU.: 2017-18 
I sæsonen 2017/18 har der været tilmeldt 39 holdmotionister, og 19 personer 
har haft banetider, det vil sige at der har været 58 motionister i den forgangne 
sæson, hvilket vil sige at vi haft en nedgang på 12 medlemmer i forhold til 
sidste sæson, - ikke så rart at tænke på. 
Vores Herre-hold i serie 1  i  DGI-Nordsjælland, under kyndig ledelse af Finn 
Divas, sluttede som nr. 3 i deres pulje, - - og det er jo rigtig flot ! 
”Juleturneringen” var som altid ganske underholdende, efterfulgt af hyggeligt 
samvær i klubhuset med glögg og æbleskiver, og præmier til alle.  
Dette er mit sidste år med ansvaret for motionisterne I Skibby Badminton 
Klub. 
 
På vegne af MSU 
Peter Rasmussen. 
 
Turneringsudvalget:  
Vi fik tildelt 2 turneringer: 

 14. oktober: U 9 B; U 11C&D, U 13 C&D  
117 kampe. Denne turnering skal afvikles på en dag (det skal alle B, C 
og D turneringer) 
 

 17. & 18. marts: U13 A&B, U17 A&B, U 15 M, A&B - Sponsor: Li-ning 
(Sportbiz ApS) 
137 kampe og kunne netop afvikles på en dag. 
Den falder desværre sammen med LM for ungdomsspillere. 
 

Vi har fået tildelt de samme turneringer næste sæson, dog har man fjernet 
U15 M fra marts turneringen. I første omgang var U13 A&B ligeledes fjernet, 
men efter noget debat fik vi dem igen. 
 
Det har været lidt problematisk at skaffe hjælpere både til dommerbordet og 
til kantinen – det ville være rart med flere frivillige, men en tak til dem, der har 
hjulpet. 
 
 
Kantinen 2017-18 
Kantinen har også i denne sæson været et omdrejningspunkt i vores 
aktiviteter. 
Den har denne gang givet overskud på 4.871 kr. Dette er endda ikke 
retvisende, da kantinen ud over salg til stævner leverer mad og drikkevarer til 



holdkampe og til de mange møder, der afholdes her. Her tæller også, at vi nu 
kun har to  
ungdomsturneringer, og at markant færre spillere deltager. Desuden er det 
almindeligt, at forældre selv tager mad og drikkevarer med ned i hallen. 
Imidlertid fik vi en ekstra tjans, da DM for U 13 hold blev afholdt i 
Frederikssund og dermed også i Skibby. Spillerne blev bespist af 
arrangørerne fra Slangerup, men vi fik alligevel et ekstra salg af drikkevarer 
m.m. 
 
Alle der aflægger besøg i kantinen bedes tjekke temperaturer i køle- og 
frostskabe og i øvrigt orientere sig i mappen om diverse risikoanalyser i 
forhold til en række varer vi fører i kantinen.  
 
Kantinen og klublokalet er som sidste år blevet rengjort af Emil Skov Heede 
og ikke mindst familie. Dette har han/de gjort meget fint. 
 
 
Afslutning   
 
Afslutningsvis vil jeg gerne igen takke mine bestyrelseskollegaer for deres 
indsats igennem sæsonen. Vi har delt mange sorger og glæder sammen.  
Derudover en tak til udvalgsmedlemmer for godt og konstruktivt samarbejde i 
den forgangne sæson og til hallens personale, som altid er i godt humør og 
hjælpsomme. Også tak til klubbens sponsorer. Vi håber det må fortsætte i 
næste sæson. Til Peter der har siddet med i bestyrelsen i mange år skal der 
lyde et kæmpestort tak for din uvurderlige indsats igennem årene. Vi håber 
han stadig kan hjælpe til med mange mindre jobs samt fortsætte med at 
møde op til mandags og tirsdags badminton indtil hans hus endeligt er blevet 
solgt. Det se ud til at vi har fundet finder 2 der kan supplere hinanden i at 
fordele arbejdet med motionist afdelingens trænings aftener. 
 
Slutteligt ønskes alle klubbens medlemmer en god sommer, og så ses vi på 
den anden side i august til en god gang badminton. 
Med disse ord overgiver jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingen.  
 
På bestyrelsens vegne d. 16.05.2018 
 
Martin Brænder. 
 


