RISHØJ IF BADMINTONAFDELING
ÅRSBERETNING FOR 2017

Nærværende årsberetning fremlægges af bestyrelsen i mangel af en formand.
Sportslige forhold:
Pr. 31/12 2017 var vi 161 medlemmer mod 164 pr. 31/12 2016. Da nogle af medlemmerne spiller mere en 1
gang havde vi 191 betalende spillere pr. 31/12 2017 mod 201 pr. 31/12 2016.
Vor børne- og ungdomsafdeling havde 24 medlemmer pr. 31/12 2017 mod 20 pr. 31/12 2016, en netto
tilgang på 4 medlemmer. I begyndelsen af 2017 meddelte vor ungdomstræner Eigil Christiansen, at han af
helbredsmæssige årsager ikke så sig i stand til at fortsætte med ansvaret for træningen af børne- og
ungdomsspillerne efter sæsonafslutningen og samtidigt stod det klart, at vor hjælpetræner Jacob Ingemann
heller ikke længere stod til rådighed for træningen. Vi i bestyrelsen sonderede mulighederne for en ny træner
i blandt vore medlemmer, men kunne ikke få øje på nogen kandidater. Ved en henvendelse til Køge
Badminton Klub fik vi en henvisning til en af deres ungdomstrænere, Anton Koch Berthelsen, der meget
gerne ville overtage ansvaret for træningen for den nye sæson. Samtidig tilbød Eigil at være administrator og
delvis hjælpetræner ad hoc for ungdomsafdelingen.
Vi startede sæsonen op d. 4/9 med 12 medlemmer og med en tilgang af mange børn og unge, som ikke havde
spillet badminton før, til prøvetræning. Vores nye træner Anton kom godt i gang og børnene og forældrene er
glade for ham og Eigil. På trods af sin unge alder skaber Anton med hjælp af Eigil en god disciplin bland
børnene og de er alle glade for at komme til træning og særligt spille og leje badminton mandag eftermiddag
under kyndig ledelse af Anton og Eigil. På grund af den store tilslutning er Eigil igen op på fuld tid med
hjælp til træningen.
Mandag d. 18/12 havde afdelingen juleafslutning med stor deltagelse af børn og forældre og det så ud til at
være et vellykket arrangement med sodavand, æbleskiver og slikposer.
Pr. 31/12 2017 bestod børne- og ungdomsafdelingen af 24 medlemmer i aldersgruppen 7-15 år og i januar er
yderligere 2 børn startet op til prøvetræning, så nu er vi ikke i stand til at optage flere medlemmer i
indeværende sæson.
For Seniorafdelingens vedkommende startede sæsonen mandag d. 4/9 og banerne var fyldt op allerede ved
sæsonstarten bortset fra en enkelt bane om onsdagen fra kl. 18:00 og 5 baner fra kl. 21:00. Det ville være
godt, hvis vi kunne få udnyttet flere af banerne den sene aftentime om onsdagen, da vi kan risikere at miste
banerne i hal A i den time, hvis der kommer andre brugere af hallen, som ønsker at gøre brug af den på det
tidspunkt. Vi kunne evt. overveje at sætte prisen for kontingentet ned for banerne på dette tidspunkt, eller
alternativt udleje dem på timebasis. Det vil være noget, som den nye bestyrelse skal forholde sig til.
Vi tilmeldte 2 hold til DGI’s holdturneringer i sæsonen 2016-17. Vort hold i ”Motion 4+4 Serie 7 pulje 1”
rækken sluttede som en flot nummer 2 med 14 point for 5 sejre med Gevninge IF på 1. pladsen med 15 point
for 4 men større sejre. Vort hold i ”60+, 4 Herrer B-rækken Pulje 1” klarede sig knap så godt, da det igen
viste sig, at det var svært at få tilslutning fra medlemmerne til turneringen. Holdet sluttede på en 6. plads ud
af 9 hold. For sæsonen 2017-18 deltager vi igen med 2 hold i turneringerne. På skrivende stund ligger vort
hold i rækken ”Motion 4+4 Serie 6 pulje 1” på en flot 1. plads med 13 point efter 5 kampe ud af 6. Holdet
”60+, 4 Herrer B-rækken Pulje 1” ligger sidst uden sejre, men med 1 uafgjort. En stor tak til de 2 holdledere,
Jytte og Torben Lind, der har gjort et stort stykke arbejde med at skaffe spillere til turneringerne.
På grund af det begrænsede antal deltagere i de sidste par års klubmesterskaber blev det besluttet ikke at
afholde noget klubmesterskab i 2017 til stor fortrydelse for de medlemmer, der trods alt deltog i de senere års
klubmesterskaber. Spørgsmålet om et klubmesterskab i 2018 vil blive taget op snarest muligt i den nye
bestyrelse og ideen forsøgt solgt til medlemmerne.

Husmoderafdelingen fortsatte i foråret 2017 med fuld besætning på samtlige baner og med enkelte
oversiddere, der på skift blev indskiftet. Den ekstra time fra kl. 9:00 til 10:00 er i hele året kun blevet brugt
på en bane. Herudover har vi også booket gymnastiksalen fra 10:00 til 11:00, men den har ikke været i brug i
indeværende sæson. I hele efterårssæsonen har banerne ikke været fuldt ud besat, hvilket hovedsageligt
skyldes ferier og skader. Vi skal i foråret 2018 vurdere behovet for bookning af gymnastiksalen i næste
sæson. Vi burde alt andet end lige nok fortsat, fremadrettet forvente en øget tilgang til afdelingen, da vi alle
bliver ældre og spilledagen og tiden er populær.
Sociale forhold
Vor afslutningsfest d. 22/4 2017 blev med et deltagerantal på 52 personer mod 30 sidste år. Det var dejligt
med en så relativ stor tilslutning. Det blev som sædvanlig en dejlig aften med god mad og efterfølgende dans
mv.
Husmoderafdelingen har sædvanen tro haft både en julefrokost og afslutningsfrokost med stor fremmøde og
hyggeligt samvær.
Vi mistede desværre et mangeårigt medlem, tidligere næstformand og æresmedlem Ane Pape Nielsen, der
afgik ved døden d. 5/10. Ane blev 87 år.
Administrative forhold
Som I ved, har vi etableret en hjemmeside på adressen www.rishoej-badminton.dk, hvor al information til
medlemmer også vil blive offentliggjort udover opslag på vor tavle i gangen ved omklædningsrummene.
Herudover har vi påbegyndt udsendelsen af et nyhedsbrev ved hjælp af medlemmer, der frivilligt har meldt
sig til opgaven i et kommunikationsudvalg. Vi har i sæsonen udgivet 4 udgaver af nyhedsbrevet.
Kommunikationsudvalget har også overvejet at lave en Rishøj-Badminton Facebook side og har i
nyhedsbrev nr. 3 forespurgt medlemmerne, om de vil være venner (følge os) på Facebook. Vi har i skrivende
stund kun modtaget 4 svar, hvoraf 2 var positive.
På Rishøj Idrætsforenings (Rishøj IF) generalforsamling d. 29. marts 2017 blev vedtægternes § 11 ændret
efter forslag fra Håndboldafdelingen. Der blev tilføjet et stk. 1 b ”Stemmer kan kun afgives ved personligt
fremmøde og skriftlig fuldmagt. Ingen kan afgive mere end to stemmer pr. afstemning”. Da vore vedtægter
er og skal være identiske med Rishøj IF´s vedtægter er vore vedtægter ændret i overensstemmelse hermed.
Dette kræver ikke en generalforsamlingsbeslutning.
Som det er bekendt har afdelingen ikke haft nogen formand i 3 år. Nu er der et medlem, der har meldt sig
som kandidat til valget på generalforsamlingen d. 6/2. Han skal være så hjertelig velkommen og vi i
bestyrelsen skal nok tage godt i mod vedkommende og hjælpe denne i gang.
Samtidig har vor næstformand, Mikael Palmer Olsen, og sportschef /holdturneringsleder, Jens Knørr, meldt
ud, at de ikke ønsker genvalg på generalforsamlingen. Vi i den resterende bestyrelse siger tak til den
arbejdsindsats, de begge har lagt i badmintonafdelingen i deres bestyrelsesperiode. Vi har modtaget tilsagn
fra 2 kandidater om at træde ind i bestyrelsen og overtage de 2 ledige poster.
Køge, d. 6. februar 2018
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