Sponsorafdelingens årsberetning
Jeg er utrolig stolt af endnu engang at kunne præsentere et sponsorår uden nævneværdig
nedgang, på trods af krisetider og økonomisk tilbageholdenhed alle vegne.
Det skyldes ikke mindst at de fleste af klubbens gode faste sponsorer og samarbejdspartnere har
været villige til at forny aftalerne endnu en gang, men det er også takket være aftalen med Fru
Bonde, som tegner ca. 25 % af de samlede sponsorindtægter i de to år aftalen med dem varer.
Jeg kan ikke understrege vigtigheden nok af, at vi værner om vore sponsorers interesser omkring
vores klub, bl.a. ved at søge at undgå de kedelige situationer som i denne sæson har anstrengt
klubbens forhold til f.eks. Fru Bonde et par gange.
Det drejer sig bl.a. om aflyste hjemmekampe som ikke er blevet afmeldt til cafeteriet, med det
resultat, at de kalder folk unødigt på arbejde for at betjene os, men også situationen omkring egne
medbragte drikkevarer.
Endelig vil jeg endnu engang understrege vigtigheden af, at klubbens spillere optræder i klubtrøjen
ved stævner, holdkampe og mesterskaber, så vore sponsorer får den vare de betaler for: nemlig at
blive eksponeret.

Baneafdelingens beretning
Det har været et ret roligt år omkring banelejen. I dag booker folk jo selv deres baner, og det er
minimalt hvad der har været af episoder på spillestederne. Jeg opfordrer imidlertid alle
banespillere til, at følge med på klubbens hjemmeside, hvor der fyldestgørende oplyses om
lukkedage, aflysninger o.l., samt kontaktoplysninger til pedellerne hvis der er noget man ønsker at
få svar på.
Vi har haft lidt nedgang i belægningsprocenten i forhold til tidligere år, og det kan der være flere
årsager til – bl.a. at jeg tidligere skulle kontaktes inden man kunne leje en bane, og dermed havde
mulighed for at påvirke folk med en slags egentligt salgsarbejde, men det nye system har til
gengæld virkelig lettet det administrative arbejde for den baneansvarlige.
Efter denne sæson er vi nødt til at flytte rundt på nogle enkelte spillere som følge af udvidelsen af
veteran- og motionistfællestræningen om tirsdagen, og vi beklager dette for de pågældende
spillere. Vi håber på Jeres forståelse, og at I kan se, at ændringerne er med til at udvikle klubben i
en positiv retning.
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