Årsberetning for 2020 for HMBK17 – Hvalsø MotionsBadmintonKlub

Det har været et mærkeligt år.
Badmintonspillet har – lige som meget andet - været lukket ned i lang
tid. Vi nåede lige at afholde generalforsamling 3. marts 2020 for at
lukke ned med dags varsel 12. marts. Coronatilfældene skrumpede
ind i løbet af sommeren, og vi startede op (med afstand, hygiejne og
mundbind) med et forsamlingsmax på 10 personer i sensommeren.
Desværre havde mange nok lempet for meget og Coronaen fik fat
igen rundt omkring efterfulgt af nogle mutationer, som gjorde, at det
blev forbudt at spille igen i december med flere forlængelser af restriktionerne.
Jeg vil i samme forbindelse takke alle for at følge regeringens anbefalinger og restriktioner
til punkt og prikke. Stor tak for det!
De af jer, som har mistet nogen kære, skal vide, at vi føler med dem, og vi beder til at alle
fortsat gør mest muligt for at undgå smitte. Selvom vaccinationerne er i fuld gang, vil der
nok stadig være nogen, som ikke er blevet vaccineret, når vi starter op igen i 2021. Så der
er al mulig grund til at fortsætte med god håndhygiejne og afstand, evt. suppleret med
mundbind.
Men vi glæder os til at komme i gang igen, og vi håber på at få nogle gode tider – Nogle
tider, som I forhåbentlig kan bruge i den kommende sæson. En del af jer har nok fundet på
nogle alternative måder at motionere på. Men mon ikke I savner badminton spillet? Jeg vil
i den forbindelse lige huske på, at der er introduktionsrabat, hvis I til sommer starter som
nyt medlem i Hvalsø Tennis Klub og meddeler, at I i forvejen er medlemmer af HMBK 17.
2020 bød på haltimer om onsdagen (klokken 19-20), torsdag (18-19 og 19-20) samt en
enkelt bane søndag klokken 10-11. Vi var i 2020: 54 medlemmer.
I år har vi fået en ansøgning om støtte af ungdomsarbejdet fra Hvalsø skytteforening. De
har brug for en juniorriffel, og har en anstrengt økonomi pga. store udgifter til deres
klubfaciliteter. De kan købe en brugt junior riffel for 5.000 kr., men mangler 2.500 kr. (Et
tilsvarende gevær koster fra ny: ca. 18.000 kr.). Vi har i bestyrelsen besluttet at hjælpe
med det manglende beløb mod, at Hvalsø Skytteforening selv betaler de manglende 2.500
kr. Skytteforeningen skriver, at det vil være en stor hjælp, som vil blive meget påskønnet.
Vi har i HMBK 17 ingen ungdomsafdeling, men synes at vi på denne måde med fortsat at
uddele et beløb årligt til ungdomsarbejde i Lejre kommune alligevel hjælper ungdommen.
Til sidst mange tak til alle medlemmer for i år - samt en særlig tak til bestyrelsen, revisorer
og suppleanter. Især skal nævnes Henning, som yder en stor indsats for at få det hele til at
køre. TAK

Flemming

