KMB 2010 - Beretninger fra generalforsamlingen 7. maj 2019:

Formandens beretning:
Byde velkommen. Hvor mange bliver til et stykke smørrebrød bagefter ?
Valg af Dirigent,Christian Hjulsager.
Bestyrelsen har i år set sådan ud det meste af året.

Formand Jørgen Jørgensen
Næstformand Ralf Auerbach
Spilleudvalgsformand Peter Andreasen
Ungdomsformand Nikolaj Jørgensen
Bestyrelsesmedlemmer.
Thomas Fynbo
Kim Krahl Larsen
Maria Kristensen.

Vi har afholdt nogle bestyrelsesmøder, hvor vi drøfter, hvad der sker i klubben og hvad vi
kan hjælpe med.
Der har som sædvanlig været en del sygdom, så det er ikke altid, vi er fuldtallig på møderne.
Men alligevel er der intet at klage over. Alle afdelingerne har arbejdet på højtryk og har gjort
det glimrende. Vi ved, at det er et stort arbejde at få trænere og spillere på plads, men I
løser det og der er flot.
Vi er nødt til at få de gode trænere, hvis vi stadig vil udvikle os badmintonsmæssigt.
Skolereformen har noget af skylden på de fleste klubbers tilbagegang på ungdomssiden.
Vi har i årets løb kørt ca 500 skoleelever gennem vores åbne tilbud til skolerne. Men om der
giver flere medlemmer, ved vi ikke endnu.
Vi kunne godt tage flere skoleklasser, men så mangler vi trænere til at tage sig af dem. Så
hermed et tilbud til jer alle om et trænerkursus.
1

Så tilmeld jer. Det er hele Amager som mangler trænere.
Sidste år holdt vi Tårnby i Bevægelse, det var i uge 41, hvor der mødte 35 op og fik en dejlig
oplevelse med hjælp fra Preben Lund og inspektørene. Vi har også tilmeldt os i år - i samme
uge 41 - og så må vi håbe, at vi atter kan finde frivillige til at hjælpe på denne dag.
Der har også været en konflikt i Badminton Danmark,mellem Landsholdsspillerne og
Forbundet, I den periode konfligten varede, tilbød vi spillerne, at de kunne træne på vores
baner, imens brøndbyhallen var lukket for dem.Det har de været meget taknemlige for og
har sendt en stor hilsen. De har også betalt 2500 kr i leje.
Vi har endnu engang har haft den glæde, at en af voret ungdomsspillere - nemlig Christine
Busch Andreasen - er blevet både til Årets Fund af både Amager Bladets og Tårnby
kommunes. Stort tillykke med det.
Vores hjemmeside fungerer fint, vi skal fremover huske også at meddele Steen, når der
aflyses baner. Der er nemlig mange flere som ser på hjemmesiden. Derfor kan man også
godt sætte det på væggen ved udgangen.
Der skal nu afholdes Amagermesterskaber for ungdom .Da dette stævne går på skift mellem
Amager klubberne, er det nu vores tur. Samtidig har der være klubmesterskaber for vores
breddeafdeling, så jeg håber, i har haft tid til at komme op og kikke. Der blev spillet mange
gode kampe.
Der er som sædvanlig de mange kurser, som vi holder sammen med KAI. Og er der et kursus
i gerne vil have, så sig til, så får vi det til Amager. De er ganske gratis.
Kim har fået forhandlet SAS kontrakten og den er nu underskrevet.
Der vil være repræsentantskabsmøde i DBF den 11 maj i Vejle og der er et stort pogram.
Blandt andet om den nye struktur, som man indfører i Badminton omkring elite og 1
divition. Kredsen og Dgi arrangerer en bus frem og tilbage, man skal blot tilmelde sig til
Mathias fra DGI på telf. 40 12 78 04
I kommunens folkeoplysningsudvalg, har man ændret vores tilskudsordninger, Det betyder,
at voret trænertilskud fra år 2020 vil blive reduseret fra 237,000 kr til 100,000 kr, Det har
man gjort fordi, det vil være en mere retfærdig ordning end den tidligere, hvor kun en del af
foreningerne fik trænertilskud, Nu får alle et tilskud til børn under 25 år lige meget hvilken
Kommune, de kommer fra. Der er en pulje på 5,5 millioner som bliver fordelt på ca 10.000
børn under 25 år.
Næste opgave i folkeoplysningsudvalget bliver at indrette foreningerne til, at der fremover
skal være 50 % Tårnbyborgere i foreningen. Ellers kan man blive udelukket for at få
kommunale lokaler og tilskud. Denne ændring er sendt til høring i samtlige foreninger. Vi
har deadline 1 juni, så jeg håber, at mange vil reagere på dette.
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I DSI er der udført mange opgaver. Først og fremmest nyt indgangsparti og pergola. Det
gamle var simpelthen rådnet op.
Så er der ny flisebelægning, som er lagt af frivillige.
Der er kommet nyt LED lys på anlægget-og i baderummene.
Der er nyt vindue i lederrummet og ny dør til tennishallen.
Der er brugt mange penge, men det vil forhåbentlig give nogle besparelser i året løb. Hvis
der er nogle sager som trænger til reparation, så vil de blive efterset og repareret.
Der foregår pt. mange sager både i Kommunen og andre steder, som jeg kan berette om
næste år.
Så slutteligt tak til vores inspektører som udfører et stort arbejde på anlægget.
Tak til min bestyrelse for et godt samarbejde i 2019
Formand
Jørgen Jørgensen
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Senior formandens beretning:
Jeg skal foretage beretning på vegne af senior-afdelingen i KMB for 2018. Jeg vil fokusere på
sæsonen 2018/19, der netop er afsluttet.
Vi havde flere fokuspunkter inden sæsonen gik i gang:





Vi ville udvikle og forbedre vores træningstilbud
Vi ville begynde på at skabe en kultur, hvor det bliver normalt at deltage i de opgaver, der er
i løbet af en sæson og byder ind
Vi ville fastholde vores dygtige spillere og gerne tiltrække flere
Resultatmæssigt ville vi fastholde vores placeringer – 1. division, 3. division, danmarksserien
og under Københavnskredsen.

Træningstilbud:
Vi er lykkedes med at få etableret morgentræning to dage om ugen, således at vi i dag har mulighed
for at tilbyde 7 gange kvalitetstræning om ugen for de få, hvor det er afgørende. Øvrige kan vælge
de af træningspassene, der passer bedst med studier og arbejde.
Vi er lykkedes med at få en træner, der ikke er spillende træner. Det har løftet kvaliteten i de enkelte
træningspas markant. Jeg har som en del af afslutningen på sæsonen haft samtaler med alle fra
vores 1. hold og for resten har vi holdt spillermøde – og det er tydeligt fra spillerne, at det forhold, at
der er en træner, som kan fokusere 100% på spillerne og ikke på eget niveau, har betydet meget for
hvad de føler, der får ud af træningspassene.
Endelig har vi med Jeppe Ludvigsen fået en træner, der har et meget højt niveau. Udover træningen
hos os, Jeppe laver video-analyse af landsholdsspillerne og deres modstandere og var eksempelvis
med til All England sammen med landsholdet, han laver fysisk træning for alle spillere tilknyttet
mandagstræningen under Badminton Danmark i Brøndby og afholder træningslejre for de islandske
landsholdsspillere. Jeppe har arbejdet med de største talenter i Værløse og Greve inden os.
Kulturændring:
Vi er lykkedes med i slutningen af sæsonen, at få etableret et sponsorudvalgt med 5 deltagere, der
er enkelte, der har taget opgaver omkring afvikling af holdkampe og praktik omkring spilletøj mv. og
endelig er der også nogle, der har taget handsken op ift. vores Instagram og FB profil.
Det er virkelig dejligt at opleve.
I forhold Dragør-marked her i juni, som i år dækker 4 dage, så skal senior dække 2 dage. Her har
spillerne dækket de tre pas lørdag og 1 ud af 2 om mandagen – uden at jeg har skullet jagte folk. Jeg
skal i modsætning til sidste år kun finde 3 mere …. Det er en markant forbedring og ligeledes dejligt
at opleve det øgede engagement.
Det har aldrig skortet på engagement ift. sociale arrangementer – det er dejligt at at, at dette
engagement nu også begynder at ’dække’ klubforhold.
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Fastholdelse af spiller og tiltrækning af nye:
I den netop afsluttede sæson mistede vi vores største talent og ’stjerne’ – Freja Ravn, der skiftede til
Solrød. Ellers lykkedes det at holde sammen på truppen. I løbet af sæsonen faldt der en del spillere
fra – primært piger. Enten som følge af rejseaktiviteter eller fordi de ikke kunne få arbejde/studie til
at hænge sammen med badminton.
I dette forår har vi været meget aktive ift. at tiltrække spillere. Vi er glade for at Freja vender hjem, vi
får tilgang af yderligere et par piger med 1. divisionsniveau, og så får vi tilgang af yderligere et par
spillere, der træner fast 3 gange om ugen og kan tilføre kvalitet i vores træningsmiljø. Resten af
truppen forventer vi at kunne fastholde. Det er vi yderst tilfredse med. Vi er især tilfredse med, at vi
er lykkedes med dette, givet at vi presses hårdt – ikke kun af de traditionelle Solrød, Greve, Værløse
og Skovshoved – der tilbyder vores spillere forhold vi ikke matche økonomisk eller på
sparringsniveau– men også af klubber, der har ligget under eller bag os og nu er i gang med at
opruste: Hvidovre, Hillerød, Lyngby.
Resultaterne:
Vi trak i starten af sæsonen vores 5. hold. Jeg skal være ærlig, at jeg har kæmpet for at fastholde
dette – men også vidste, at det muligvis var nødvendigt at trække det.
Jeg synes dog at det er en glidebane og at man derfor skal kæmpe hårdt som klub, for at fastholde
sine hold.
Det er derfor noget det gør mig bekymret. Det er også derfor vi har fokuseret på tilgang af aktive
spillere til også vores 2. og 3. hold – og ikke kun på 1. holdet.
Resultatmæssigt en yderst tilfredsstillende sæson.
1. holdet sluttede i toppen af nedrykningsspillet – i virkeligheden som nummer 4 i 1. division,
da der kun var to hold i oprykningspil.
2. og 3. holdet kom begge i oprykningsspil, hvilket var vores målsætning.
4. holdet har klaret sig godt – uanset at det i flere tilfælde har stillet op uden fuldt hold.
Igen i år en stor tak til veteranspillerne, der har hjulpet til på diverse hold.
Også en stor tak til veteranerne for at være linjedommere til vores kampe i 1. division og til
ungdomsspillerne for at være tællere til de kampene i 3. division og danmarksserien.
Fokus herfra:




At bygge på vores træningstilbud
At skabe bedre økonomi igennem sponsorater mv.
At blive en klub, der er attraktiv for alle turneringsspillere, der gerne vil træne og udvikle sig
og har et niveau (eller potentiale til) Københavnsserien og op til et niveau lige under at være
landsholdspillere.

Peter Andreasen – Seniorudvalgsformand.
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Veteran formandens beretning:
Holdturnerings resultater for sæson 2018/19.
40+ Elite – 4. plads ud af 8 tilmeldte hold
40+ 1. Serie – 6. plads ud af 8 tilmeldte hold og klarede sig fri af nedrykning ved stor-sejr i sidste
runde
50+ 2. Serie – 1. plads ud af 8 tilmeldte hold. Ubesejret gennem hele sæsonen – opryking til 1. Serie
50+ 4. Serie – 2. plads ud af 8 tilmeldte hold. Tabte den sidste udekamp med cifrene 5-3 til BC37 og
må blive i 4. Serie
50+ 6. Serie – 2. plads ud af 8 tilmeldte hold. Ender á point med Gentofte med de rykker op på
bedre score end KMB.
50+ 7. Serie – Holdet blev trukket 12/11 2018 da det ikke var muligt for holdlederen at stille hold Holdet tilmeldes derfor ikke til den kommende sæson 2019/20.
60+ 2. Serie – 5. plads ud af 9 tilmeldte hold
Fredagstræningen: Det har været fint med tilmeldte og fremmødte på alle niveauer, og det er på
sin vis lykkedes at få enderne sammen – med hensyn til styrke og runder. Det virker umiddelbart til
at der er god opbakning, til de tanker der ligger bag – at sætte runder og konstellationer som vi gør.
Folk er gode til at komme med feedback og eventuelle ønsker – og så vidt det er muligt, bliver de
efterkommet.
Juleturnering: 32 spillere tilmeldte som blev opdelt på to hold. Afviklet som holdkamp med ét hold
som vinder. 49 tilmeldt spisning af julebuffet hos Bay’s Corner og efterfølgende fest.
Klubmesterskabet 2019: Blev igen afholdt med landskampe og der var mange spændende runder.
Vinderen kunne reelt set også være blevet nummer 4 – hvis 2 bolde i et golden sæt i en ”semifinale”
var gået den anden vej. Der var god stemning og 32 fremmødte. 25 personer tilmeldt til spisning
(kalvesteg) og efterfølgende fest.
All England 2019 – Veteran 50+ Lise-Lotte Bilgrav vandt guld I DD, damedouble, med hendes makker
Lone Hagelskjær Knudsen. Stor tillykke fra KMB2010. Vi er stolte på deres vegne.
Kim Krahl Larsen - Veteranudvalgsformand
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