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FORMANDENS BERETNING
Det har været en noget anderledes sæson 20/21 for hele den danske idræt, hvor COVID
restriktioner, forsamlingsforbud og konstant skiftende informationer fra myndighedernes side, har
været en dominerende faktor. I KMB regi har coronakrisen betydet alt fra nedlukninger og
aflysninger af bestyrelsesmøder og diverse turneringer til selve holdturneringen, som desværre
heller ikke kunne færdigspilles. Samtidig har en stor del af vores ungdomsaktiviteter også været
lukket ned. Men, vi har forsøgt at følge reglerne, så godt vi kunne. Ja rent faktisk har vi konstant
arbejdet for, at vores medlemmer blev ramt så lidt som muligt.

Da vi i en periode fik besked på, at KMB-hallen kun måtte være åben, hvis vi kunne opfylde
diverse restriktioner om afstandskrav, antal personer i hallen, særlige ind- og udgange og
naturligvis afspritnings-muligheder, forsøgte vi, at lave en fordeling, hvor så mange medlemmer
som muligt, kunne få dyrket deres badminton. Det betød, at enkelte baner ikke måtte benyttes, og
at vi derfor måtte skematisere en fordelingsordning med baneskift uge for uge. Lad os bare sige, at
ordningen fungerede, men den var ikke optimal.

Efterfølgende kom der igen nye restriktioner, som betød, at vi måtte lukke KMB-hallen helt ned. Vi
fik dog en aftale igennem med kommunen om, at vores elite med max 10 personer, måtte benytte
banerne og træne efter aftale med inspektørerne. Aftalen blev styret af spilleudvalget og da vi
senere fik ungdommen med, trådte også ungdomsudvalget til.

Jeg ved, at det har været en hård, irriterende og ikke mindst anderles sæson for os alle sammen.
Vi har fra bestyrelsens og inspektørernes side været vedholdende, forstående, uforstående,
krævende, hårdt arbejdende og ikke mindst følelsesmæssigt involverede i, at få det hele til at
lykkes Så tak til hele bestyrelsen og inspektørerne for kampen og en endnu større tak til alle
medlemmer, som har været tålmodige, bakket os op, og som stadig fortsætter med at spille
badminton her i KMB.

Skal vi lige ind på økonomien, så har vi i bestyrelsen vedtaget, at vi på grund af de mange
baneaflysninger, har sat kontingenten ned med 25 % på anden rate, Dette er naturligvis gjort.

Vi har også søgt diverse hjælpepuljer, idet flere af vores turneringer, arrangementer og stævner,
som ellers er med til at opretholde vores økonomi, enten ikke kunne gennemføres eller blev aflyst.
Vi håber derfor på lidt hjælp udefra.

Efter al corona-snakken, vil jeg nu glæde mig til at fortælle jer, om den store arbejdsindsats,
inspektørerne har udført under coronakrisen. Som I sikkert har bemærket, at der malet overalt i
både kælder stue og på første sal samt i selve hallen. Der er ordnet baderum i tennishallen, der er
sat nye skodder på vinduerne, cykelskuret er også malet og trappen til bagdør er både repareret
og fået en gang maling.
Så jo…vi har haft stor glæde af, at inspektørerne har været i hallen under hele krisen.
Og selv om nedlukningen har været skidt for nogen, har den også ført noget godt med sig. Mange
af opgaverne ville nemlig ikke kunne lade sig gøre, samtidig med, at der er aktivitet i hallerne. Så
jeg vil godt rose vores inspektører, for at ha’ gjort et stort arbejde, som både KMB og DSI har
sparet mange penge på.

Under coronakrisen besluttede vi også, at lukke restauranten. Den er nu heldigvis åben igen.

I DSI har der været udført følgende: Tennisgavl er ordnet, Badminton-hallens gavl er ordnet, der er
lavet lys i tennishal i forbindelse med banebookning, varmvandsbeholderen er afsyret og der er
sket udskiftning af ting i køkkenet.

I ALT arbejder man på, at få tilladelse af kommunen, til at opføre en paddelbane. Denne skal
opføres for enden af tennisgavlen og økonomien står de selv for.

Mødesituationer har der ikke været mange af. Dog har der været afholdt et enkelt møde i kredsen
med både mundbind og afstand, hvor den nye formand – Kristian Pihl – blev præsenteret. Han
spiller i øvrigt her i KMB.

Vores hjemmeside styres af Steen og det er også der, i har kunne holde jer informeret, om hvad
der sker i klubben. To af klubbens ungdomstrænere vil gerne hjælpe til, og Steen er pt i dialog med
pigerne om design af en helt ny website. Selvom Facebook også bruges rigtigt meget, ja måske
mere end websitet, skal vi huske på, at vores sponsorer kikker meget på hjemmesiden. Det er
også der, der annonceres for sponsorerne.

Til slut en tak til alle som har været tålmodige og forstående.
Det er virkelig dejligt, at vi på trods af alt, stadig har lyst til, at se hinanden.

Jørgen.

Ungdomsudvalgets beretning 2021
Overordnet:
1) Et udfordrende år for KMB Ungdom grundet Corona.
2) På trods af udfordringer har vi igen har haft fremgang på medlemssiden, og vi har været
godt tilfreds med forbedringen af træningstrukturen.
3) Det vil jeg gerne uddybe lidt mere.
Situation og målsætning
1) Corona pandemien har betydet, at vi ikke kunne komme i hallen fra midt december 2020 til
midt april 2021. Vi er taknemmelige for, at de allerfleste af vores medlemmer blev i klubben
trods nedlukningen. Som kompensation for ikke at kunne komme i hallen arrangerede vi
udendørs træninger fra december til april flere gange om ugen med rigtig god tilslutning. Da
hallen blev åbnet op, arrangerede vi de første weekender og helligdage i april/maj 1-dags
camps. Amagermesterskaberne blev også afholdt i maj med stor succes (57 KMB spillere),
og som afslutning på sæsonen havde vi en weekend camp i juni med overnatning (53
deltagere), og så forlængede vi sæsonen til ultimo juni måned. I sommerferien besluttede
vi, at sommerferietræningen skulle være gratis, og træningstilbuddet var også større end
normalt. Alt i alt har det styrket det sociale sammenhold i klubben, og jeg vil mene, vi faktisk
er kommet styrket ud af krisen.
2) Sidste år berettede jeg om, hvordan KMBUngdom har været udfordret af, at en del af vores
dygtige U15/U17 spillere stoppede i klubben, og at vi derfor satte vi os for at vende denne
udvikling, bl.a. ved skabe en klar rød tråd mellem træninger, have fokus på fastholdelse,
samt at styrke det sociale. Som nævnt ovenfor, har vi på trods af Corona været i stand til at
styrke KMB ungdom på disse punkter i den forgangne sæson.
a. Således har vores medlemstal ligget ret konstant omkring 125 spillere
b. Tilslutningen til den kommende sæson er også rigtig god og med en del spillere på
venteliste.
c. Vi har været bedre til at udnytte vores halkapacitet og højne træningsniveauet
d. Vi har haft flere end normalt sociale arrangementer i efterår og forår.
3) Vi forventer at komme endnu længere i den kommende sæson på dette område, så vi på
længere sigt også bliver stærke i de ældre aldersgrupper og i højere grad kan skabe unge
talenter til vores dygtige seniorafdeling.
a. Yderligere fokus på optimering af træningsplan og kvalitet på træningerne
b. Team Amager: samarbejde mellem de 5 Amagerklubber for at skabe bedre rammer,
sparring og fastholdelse
c. Holdfællesskaber: Vi har indgået aftaler med Hvidovre og Gentofte til holdkampe i
de bedste U13 og U15 rækker
Resultater
1) Turnerings- og holdkampssæsonen var stærkt præget af Corona pandemien. På trods af
en kort sæson har vi opnået fine resultater i Ungdom, bl.a. bronze i U13 holdkamp, en
række individuelle guld- og sølv-medaljer i både U9, U11, U13, og U15, udtagelse til
kredsmesterskaber samt deltagelse ved individuelt-DM i U13 og U17.
Konklusion
1) På trods af nogle meget vanskelige betingelser synes jeg, vi har fået det maksimale ud af
sæsonen. Jeg tror corona pandemien har lært os at værdsætte, det vi har.
2) Vi glæder os meget til den ny sæson.
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