
Baneformandens beretning 

De udfordringer der møder os i afdelingen for baneleje er oftest de samme år efter år. Det drejer 

sig f.eks. om enkelte aftener hvor en pedel har glemt at låse op, eller enkelte aftener hvor skolen 

eller hallen skal bruges til valglokale eller lign. 

Og så er der Åbjergskolen, hvor vi hvert år skal forsøge at få det bedste ud af de net og stolper, der 

er til rådighed derude – det er gammelt materiel, som ikke kan fornyes, og det nye materiel som er 

tilgængeligt i dag, passer ikke i de huller, der er i gulvet, og så længe halinspektøren har ligget inde 

med rester af gammelt tilbehør, har det ikke været muligt at se efter en langsigtet ny løsning. 

I år har jeg haft hjælp af én af hallens brugere, Henrik Brogaard, til at forsøge at komme igennem 

med en ansøgning til kommunen om at få fremstillet helt nyt materiel til banerne derude, og trods 

et særdeles attraktivt tilbud på bare kr. 22.000,- for helt nye tilpassede stolper og net efter dagens 

standarder, er det endt med at man ikke vil investere i noget, da skolen og hallen står foran en 

større ombygning i 2015……og lige pludselig fandt halinspektøren endnu en pose med gamle net 

inde på sit lager, så der er status quo derude! Men tak til Henrik Brogaard for hans store indsats! 

Til den kommende sæson har kommunen frataget os 25 af klubbens i alt 149 banetider. 9 i 

Åbjerghallen, 8 på gymnasiet og 8 på Marienlystskolen. Blot 3 af disse tider var booket, så vi har 

svært ved at argumentere mod denne inddragelse. Til gengæld har vi fået 8 nye banetider som 

fordeler sig med 7 på gymnasiet og en enkelt på Marienlystskolen. Vi har imidlertid haft svært ved 

at besætte banerne på Gymnasiet, så denne udvikling er ikke helt optimal. 

Vi slutter sæsonen med en belægningsprocent på banetider på 63, hvilken er den højeste siden jeg 

overtog afdelingen for 6 år siden. Dog har antallet af baner ændret sig lidt undervejs. 

Til sidst kan jeg berette, at det er faldet kommunale folk for brystet, at vi ”udlejer” baner som 

kommunen stiller os til rådighed. Der er, så vidt jeg forstår på halinspektøren, tale om ord – dvs. 

hvis vi udlejer kommunens materiel, så vil kommunen også have leje af os, så fra næste sæson vil 

vi formentlig ændre betegnelserne, så man køber et medlemskab med en form for banerådighed, 

men mere om det i den nye sæson. 

Niels Hejnfelt 

  



Sponsorafdelingens beretning 

På papiret ser det nemt ud – bidragene fra vore sponsorer synes konstant, og det bliver endda til 

en lille fremgang nu og da, men det er altså ikke nemt at lande disse aftaler.  

Der er år efter år hovedsaligt tale om fornyelse af tidligere indgåede aftaler, så klubben har en god 

fast støttegruppe omkring sig, som vi har nydt godt af i mange år. 

Jeg vil derfor starte med at takke alle de virksomheder, foreninger og andre som støtter klubben 

økonomisk år efter år. Deres støtte er af stor betydning for klubbens muligheder. 

Vi har de seneste år valgt at fokusere på at sælge reklamepladsen på trøjerne. Det er en god idé, 

for hvis vi hænger skilte på væggene i hallen skal kommunen have andel i sponsoratet da det er 

deres vægge. 

Vi har i sæsonen 2013/2014 så desværre oplevet en medlems-tilbagegang i især 

ungdomsafdelingen, som har været én af vores primære reklamesøjler, og det har sat en naturlig 

begrænsning for antallet af sponsorater at der var færre trøjer at sælge. Børn- og ungdom er en 

populær afdeling at støtte, så det er ikke så ligetil at transformere sponsoraterne til f.eks. 

motionisterne. 

Vores hovedsponsor gennem de sidste 2 sæsoner, Fru Bonde, er som bekendt rykket fra hallen, og 

det er endnu uvist om der er mulighed for en forlængelse af sponsoraftalen – men den synes svær 

at lande. Deres incitament for samarbejdet synes at være væk nu. 

Til den kommende sæson vil mine kræfter derfor formentlig blive koncentreret om at finde en ny 

hovedsponsor til alle klubbens trøjer, samt at forny de øvrige eksisterende aftaler. 

Jeg er derfor som vanligt forsigtig med at love guld og grønne skove, og hvis der blandt klubbens 

medlemmer eller de tilstedeværende skulle være nogen, som har ideer eller adgang til nye 

muligheder for klubben, modtages enhver henvendelse med glæde. 

Niels Hejnfelt 

 


