Årsberetning for 2019 for HMBK17 – Hvalsø MotionsBadmintonKlub

Det går godt. Vi har nu rundet 50 medlemmer her i foreningens 3.
leveår. Vi har i år haft hal 1 i 1 time onsdag aften samt 2 ½ time
torsdag aften, og herudover har vi haft et hold søndag formiddag. I alt
16 baner med plads til 64 spillere ved maksimal udnyttelse. Vi har dog
lukket op for at enkelte kan spille single, derfor er der faktisk kun en
enkelt af vores tildelte baner, som er ledig. Vi har ønsket samme antal
baner til næste sæson. Der er dog (ligesom sidste år, hvor
Folkeoplysningsudvalget måtte skære igennem) store vanskeligheder
med at fordele tiderne blandt foreningerne. Så vi skal nok regne med at spilletiden bliver 1
time pr. bane.
Vi har i år støttet ungdomsafdelingen i vores søsterforening, HBC 81 med et beløb til at
dække udgifterne til et julearrangement. Desuden gav vi en påskønnelse til Søren Kofoed
for hans utrættelige indsats med ”ketsjerleg” gennem Hvalsø Tennisklub og Hvalsø
Badminton Club. Søren er for øvrigt i år blevet valgt til formand for HBC 81 og har
desuden fungeret som ungdomstræner. Vi ser frem til et godt samarbejde med den nye
formand, som vi allerede har afholdt møde med – ligeledes sammen med repræsentanter
for tennisklubben. Det er her igennem blevet aftalt, at vi vil arbejde for at få flere til at spille
badminton og tennis, på den måde at der gives en introduktions-rabat, hvis man (som nyt
medlem) fortsætter med den anden sportsgren ved sæsonens afslutning.
HMBK17 er medlem af DGI, PHI (Paraplyorganisation for Hvalsø Idrætsliv) og LIU (Lejre
IdrætsUnion). Desuden er vi repræsenteret i Brugerrådet for Hvalsø Hallerne.
Info kan findes på hjemmesiden www.hmbk17.dk
(Oplysninger om bestyrelsens sammensætning, kontingenter mm.)
Vi er også at finde på facebook: Hvalsø Motions Badminton Klub 2017. Vi bruger dog ikke
krudt på at opdatere med oplysninger denne vej, men henviser til hjemmesiden
Afløsere til holdene kan søges på messenger-gruppen HMBK17. Bestyrelsen opfordrer
alle medlemmer til at søge medlemskab af gruppen. Det er vigtigt, at banerne bliver brugt,
så: … Gør, hvad I kan, for at finde afløsere i stedet for at aflyse!
Der er også en anden mulighed: … Et hold har gode erfaringer med at være fem på
holdet. Dermed kan man skiftes til at sidde over, hvis alle deltager. Tit er der dog frafald,
så det passer med at fire møder op og spiller. Spørg evt bestyrelsen, hvis I ønsker hjælp til
at finde en ekstra fast spiller.
Husk også at give besked ved ny mailadresse. Det er denne vej, bestyrelsen sender
vigtige beskeder! Klubbens mailadresse: hmbk17@gmail.com
Til sidst mange tak til alle medlemmer for at vælge og være gode repræsentanter for
HMBK17 - 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

