KMB 2010 - Beretninger fra generalforsamlingen 10. maj 2022

Formandens beretning:
2021 blev også et år, som var præget af Covid19. Men det blev også et år, hvor Covidvaccinationerne for alvor kom i brug, og vi fik alle mulighed for hele 3 vaccinationer, som
skulle ruste os til en bedre fremtid. Og hvis ret skal være ret, så er vi nu nået en tid, hvor vi
ikke længere nævner Corona hver eneste dag.
2021 blev desværre også året, hvor vi modtog den kedelige meddelelse, at tidligere
bestyrelses- og ungdomsformand Hans Cristian Jensen var afgået ved døden. Hans er og vil
blive savnet – også her i KMB.
Vores sæson her i KMB2010 blev igen ramt af Covid19. Mange forberedelser har måttet
aflyses og megen tid er gået tabt, men vi formåede alligevel, at drible os fornuftigt gennem
krisen. Trods besværet fik vi kørt holdturneringen færdig og vi fik afholdt både vores camp
og de turneringer, som vi stod for. Det er alt sammen gået super godt, så stor ros til
udvalgene.
Også i bestyrelsen har vi været angrebet af Covid, så derfor har der ikke været kontinuerlige
bestyrelsesmøder. Til det skal der siges, at udvalgene – både ungdom og senior - har kørt
fornuftigt, og vi har kunne bruge telefonerne, når der var noget, som skulle behandles. Stor
ros for dette.
Vores medlemmer har naturligvis også været ofre i disse Covid-tider. Derfor vil jeg endnu
engang sige stor tak til alle medlemmerne, som på trods af besvær og baneaflysninger
stadig støtter op om klubben og spiller i KMB2010.
Vores inspektører har også gjort et fantastisk arbejde under de mange restriktioner og
udført en masse opgaver, som både DSI og KMB sparer rigtig mange penge på. Der er også
malet sokkel på tennishallen og stort set holder de hele anlægget, så det står kniv-skarpt.
Tusind tak for denne ekstraordinære indsats.
Jeg vil også gerne nævne, at strøm, er blevet er virkelig dyr sag. Derfor sørger inspektørerne
fremover for, at lyset i den nye hal slukkes, hvis der ikke spilles i hallen. Saunaen er pt
nedlagt, men vi håber naturligvis, at tiderne vender, så den kan startes op igen.
I DSI er der blevet repareret kloak ved den gamle bygning til tennis samt ved KMB’s køkken,
og så er der indkøbt nye møbler til pergolaen.ALT har også fået en ny paddelbane, som
bruges af deres medlemmerne.
På medlemssiden er vi i dag ca. 500 medlemmer og vi skal alle huske, at behandle - både de
nye og de gamle medlemmer – ens og godt. Jeg har desværre hørt fra enkelte, at man har
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valgt at skifte klub, forbi man ikke følte sig velkommen i KMB. Det er en absolut øv-situation,
som ikke hører hjemme i vores klub-regi.
Vores hjemmeside styres af Steen, og det er den platform, som jeg og udvalgene bruger, når
jeg har nyt at fortælle om klubben. Den bliver opdateret lige så snart, der indløber noget
relevant. Så her kan ifølge med på alt fra holdkampe til dagens ret.
Sluttelig vil jeg lige bemærke, at vi i år har brugt lidt flere penge på trænerkontoren, men
det har også givet et godt resultat. Alle seniorhold har beholdt deres pladser på nær 1.
holdet, som røg op i ligaen. Så til næste år får vi helt sikkert nogle spændende kampe i
hallen, og det er naturligvis vores håb, at der kan skaffes flere sponsorer, når vi nu kan
levere et endnu bedre produkt.
Endnu en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i der afgående sæson.
Jørgen
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Seniorformandens beretning:
Jeg hedder Peter Andreasen og er SSU formand.
Denne sæson har været speciel ift. at vi langt om længe har fået lov til at komme gang igen
efter Corona – både med træning og med holdkampe.
Det er lykkedes at få stort set alle i gang i gen. Nogle efter lidt ekstra arbejde.
Som i sidste sæson deltog vi med 4 hold i seniorregi.
Den første oprykning fik vi allerede inden sæsonen gik i gang. 2. holdet startede i 2. division i
stedet 3. division, da et hold havde trukket sig og vi vandt lodtrækningen.
Vores hold startede derfor 1. og 2. division, danmarksserien og serie 1.
På trods af ’oprykningen’ til 2. division, så var det fra sæsonstart vores vurdering, at vores
spillere havde så højt niveau, at vi burde spille med i toppen af alle rækker. Konkret var
vores målsætning at rykke op med 4. holdet og at komme i oprykningspil i begge divisioner
og danmarksserien.
Vores 4. hold lå hele sæsonen godt til – og vi vandt 6 ud af 7 kampe – tabte kun til det
suveræne tophold Gentofte. Vi ligger derfor til oprykning.
Vores 3.-hold lå også godt med – men et par ærgerlige nederlag gjorde, at vi sluttede som
nummer 4 i oprykning til 3. division.
2. holdet spillede virkelig flotte kampe i løbet af året – og spillede sig også i
oprykningsspillet. Her var der masser af flotte enkeltkampe – men ikke så mange
holdkampe.
I 1. division startede vi med to smalle nederlag på 4-5 – først ude til Hvidovre og dernæst
hjemme til KBK. Kampen til KBK var nok den eneste ’dårlige’ holdkamp i sæsonen. Da dette
var vores to største direkte konkurrenter til oprykning til ligaen, var ligaen derfor på dette
tidspunkt langt væk. Herfra vandt holdet dog stort i hver eneste runde og endte sæsonen
hele 7 point bedre end nummer to – Hvidovre. Vi rykkede derfor direkte op og spiller derfor
i Ligaen næste år.
En stor tak fra min side til alle dem som har hjulpet til årets løb og især til dem der gjorde
den sidste holdkamp uforglemmelig. Her tænker jeg bl.a. på Pawlowski og den genopståede
fangruppering.
Spilleudvalget har igen i år bestået af Per Larsen, Jon Holst-Christensen, Bille, Rasmus Jensen
og undertegnede. Derudover har Jakob Stage været en stor ressource i årets løb og er i
sidste del af sæsonen også blevet en del af SSU. En stor tak til alle dem, for at lægge enormt
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meget energi i KMB. Vi har i år haft faste månedlige møder og har i år færdiggjort en
hvidbog, der beskriver og definerer alle opgaver i SSU, så det fremover bliver nemmere at få
nye medlemmer ind.
Vi har i år gjort en indsats for at der er kampreferater på hjemmeside og nyheder på
facebook og insta. En stor tak skal der også lyde til Steen for den flotte nye hjemmeside og
for altid at være klar til at lægge de ting op vi skriver og for altid at give en hånd.
Vi ser selvfølgelig med spænding frem til den kommende sæson. Vi er glade for at yderligere
3 spillere fra vores seniortrup har ’meldt sig under fanerne’ og vil hjælpe med til at løfte de
mange opgaver.
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Ungdomsformandens beretning:
2021/2022 sæsonen har været rigtig god for KMB2010 Ungdom, og den første i et par år
uden nævneværdig påvirkning af nedlukninger og aflysninger grundet Corona.
1) Antal ungdomsmedlemmer er steget til ca. 170 fra omkring 110 ved sæsonstart,
hvilket vi tilskriver vores fokus på fastholdelse af spillerne samt øget interesse for
badmintonsporten mere generelt.
2) Desuden har vi fortsat ventelister, for tiden ca. 20 børn og unge, som gerne vil spille
badminton, men som vi pt. ikke har plads til.
3) Da kapaciteten er maksimalt udnyttet fokuserer vi på at optimere rammerne for
vores ungdomsmedlemmer:
a. Bl.a. ved at skabe de bedste rammer for træningerne
b. Stå for sociale arrangementer
c. Vi har også indgået et projektsamarbejde med DGI (sponsoreret af Tårnby
kommune) om at sikre en stærk ungdomsafdelingen i fremtiden.
4) Resultaterne har været super flotte for Ungdom i den forløbne sæson:
a. På det individuelle plan har mange af vores spillere avanceret på ranglisterne
og vi har vundet mange medaljer i alle årgange. Særligt skal det fremhæves,
at en af vores U13-piger blev Københavnsk mester i både DS, DD og MD i den
fornemmeste række.
b. Vores hold har også været super stærke til holdkampe: vi havde 11 hold
meldt til, hvoraf 6 hold kvalificerede sig til DM i deres respektive rækker. Til
DM blev det til guld i U11 3400, guld i U13 4400, sølv i U13 3800, og i den
øverste U13-række (4+3) blev vi Danmarksmestre sammen med Gentofte
(holdkampssamarbejde).
5) Vi glæder os til den ny sæson, hvor vi satser på at blive endnu stærkere i KMB
Ungdom.
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