
 
Formandens beretning til generalforsamlingen 2014. 
 

Jeg plejer at starte med at sige - ’Jeg har jo snart fremført formandens 

årsberetning nogen gange’ – og hver gang synes man at sæsonen er gået så 

hurtigt, og hvor blev det år dog af? – det gælder også i år. 

 

Da 1. holdet sidste år fejrede at vi igen rykkede op i serie 1, vidste vi jo 

godt at det ville blive svært at blive i denne række, hvis vi ikke fik noget 

forstærkning. Det blev lige så svært som forventet, men det lykkedes til 

sidst, og der skal lyde et stort tillykke til de unge spillere der viste os at de 

kunne smøge ærmerne op i slutspillet. - Godt gået! 

 

De sportslige kommentarer vil jeg som sædvanligt primært overlade til de 

enkelte udvalgsformænd, men vil igen i år benytte lejligheden til at rose 

samarbejdet mellem senior og ungdom elitetræningen. På sidste års 

generalforsamling var der stor debat om ungdomsafdelingen, og der blev 

ytret ønske om at vi burde styrke ungdomstræningen, for at de unge talenter 

ikke var nødsaget til at flytte til andre klubber hvis de havde større 

ambitioner. Vi besluttede derfor i bestyrelsen at ansætte vores seniortræner 

til også at gennemføre en del af ungdomstræningen. Det har været en stor 

sportslig oplevelse, selvom der desværre ikke har været en stor 

ungdomsafdeling i år. Bestyrelsen mener dog at vi skal fortsætte dette 

træner samarbejde igen i år, da det er svært at vurdere værdien af et sådant 

initiativ efter kun et år. 

 

Ungdomsafdelingen har dog stadig haft en ok sæson, hvor det igen er blevet 

til fine resultater i flere rækker. Der skal som sædvanlig lyde en stor tak til 

hele holdet bag ungdomsafdelingen, hvor der igen i år skal lyde en særlig 

tak til Flemming Kristiansen, der desværre nu har besluttet at ville stoppe 

efter mange års tro tjeneste. 

Men der skal også lyde en stor tak til Claus Bruun og de øvrige forældre, 

der har hjulpet til. 
 

Klubben har for de næste 2 sæsoner indgået ny bold- og tøjaftale med 

Yonex. Aftalen omfatter som sædvanligt gode priser på bolde til 

fællestræningen, samt tøj og andre badminton effekter til speciel klubpris, 

hvilket kan komme alle medlemmer til gode. Der vil fremkomme en 

aktivitetsoversigt når den nye sæson starter.  

 

Den nye aftale bevirker at vi igen i denne kommende sæson vil udlevere 

gratis polo’er til alle ungdomsspillere og fællestræning spillere, der har 

betalt fuldt kontingent.  



Jeg vil her sende en stor tak til de sponsorer som køber reklameplads på 

disse poloer, og ikke mindst tak til Torben Hansen Sport, der står for det 

store arbejde med at bestille tøjet samt trykke logoer mv. 

Det bliver selvfølgelig hermed obligatorisk, at alle turneringsspillere skal 

spille i denne polo ved alle holdkampe og betalte turneringer. 

 

Jeg vil som sædvanligt henlede opmærksomheden på vores folder ’Hvad 

får man for kontingentet 2014-2015’, der fortæller hvad du som medlem 

kan forvente at få for dit kontingent. Præmisserne, samt ændringerne fra 

tidligere år, vil blive gennemgået under pkt. regnskab. 

 

Jeg vil også takke den øvrige bestyrelse for endnu et godt og loyalt 

samarbejde i den forgangne sæson. Der skal lyde en særlig tak til Susanne 

Lundh for igen at redigere vores flotte klubblad, og for sammen med 

Henrik at styre vores hjemmeside.  

Der skal også lyde en speciel tak til Christian Messerschmidt, der stadig 

ufortrødent styrer boldindkøb og sørger for at alle hold får friske bolde til 

kampe og træning hver uge. Det er et stort arbejde, som bestyrelsen sætter 

stor pris på. Christian gør også stadig et stort stykke arbejde med at skrive 

for ungdomsafdelingen, således at resultater m.v. hele tiden er opdateret på 

vores hjemmeside. 
 

Der skal til sidst også lyde en tak til alle frivillige holdledere, trænere, 

sponsorer samt en stor tak til alle dem, der yder en indsats for FBK92.  

 

Poul Erik Nielsen 

/formand 


