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Nyt fra Formanden! 

Formandens beretning til 
generalforsamlingen 2011 
 

Et år på det jævne. Det lykkedes ikke serie 1 holdet at blive i rækken, og 
holdet må nu tage en tur ned i serie 2. Det blev en naturlig konsekvens 
da at par af stamspillerne, ikke ønskede at spille mere, selvom vi havde 
nogle lovende ungdomsspillere, som stod klar til at blive seniorer, kunne 
holdet ikke skrabe de nødvendige sejrer hjem i nedrykningsspillet. Jeg er 
dog overbevist, om vi med disse gode ungdomsspillere som i den næste 
sæson kan supplere de mere garvede seniorspillere, igen hurtigt kan spil-
le holdet tilbage til serie 1. Jeg er sikker på, at den nye seniorudvalgs-
formand vil drive denne proces sammen med vores fortsatte træner, 
Morten Carlsen.  
 

Kim Hansen ønsker at holde en pause fra bestyrelsesarbejdet, og ønsker 
ikke genvalg på denne generalforsamling. Men der skal lyde en stor tak 
for hans virke som seniorudvalgsformand i flere år, samt for de mange år 
hvor han har været en af de drivende kræfter på 1. holdet. 
 

Ungdomsafdelingen har igen haft 
en fin sæson, hvor det er blevet til 
mesterskaber i flere rækker. Det er 
også lovende, at der igen i år har 
været stor aktivitet i alle rækker, 
og senest ved KM var det flot at se 
den store deltagelse og aktivitet. 
 
Der skal som sædvanlig lyde en 
stor tak til hele holdet bag ung-
domsafdelingen, hvor der skal lyde 
en særlig TAK til Flemming Kristi-
ansen og Susanne Dettmann. 

De har gjort et kæmpe stykke ar-
bejde igennem hele sæsonen, og 
jeg må igen appellere til, at flere 
forældre vil give en hånd med 
fremover. Det er et kæmpe arbej-
de at planlægge træning, foretage 
tilmeldinger til turneringer samt 
følge op på resultater m.v. 
 
Vi har derfor brug for flere frivillige 
forældre til både små og store op-
gaver. Kom nu ud af busken – for 
dine børns skyld! 
 



Motionist- og Veteranafdelingen er efterhånden smeltet mere eller min-
dre sammen, og vi har igen i år deltaget med et fælles hold i SBKr’s vete-
ranrække 40+A. Derfor vil det også fremgå af det kommende forslag til 
vedtægtsændringer, at vi ønsker at have en fælles bestyrelsespost for 
motionister og veteraner. Dette ændrer dog ikke umiddelbart ved de 
gamle fællestræninger. 
 
Der har igennem sæsonen været lidt diskussion om anvendelse af vores 
officielle klubtøj. Bestyrelsen er af den klare opfattelse, at det er rimeligt 
at forlange, at man altid stiller op i klubbens officielle tøj til holdkampe 
og andre turneringer. Klubben betaler jo for indskud til disse turneringer, 
og diskussionen har gået på, om man kan forlange, at spillerne selv skal 
anskaffe tøjet. Alternativt var der forslag om, at hæve kontingentet mod 
at alle spillere så fik udleveret en gratis spilletrøje. Bestyrelsen har dog 
besluttet, at vi ikke vil hæve kontingentet men derimod fastholde, at 
spillerne selv skal anskaffe sig en klubtrøje. Denne kan købes til en me-
get favorabel pris, da vi har været i stand til at sælge sponsorater til bå-
de veteran- og motionistafdelingerne. 
 

Jeg vil som sædvanligt henlede opmærksomheden på vores folder 
”Hvad får man for kontingentet 2011-2012”, der informerer om, hvad 

du som medlem kan forvente at få for dit kontingent! 
 
Bestyrelsen har besluttet at anskaffe IT systemet ’Klubmodulet’, som skal 
hjælpe bestyrelsen, trænere og holdledere med at administrere med-
lemsregistre, indbetalinger, holdturneringer, træningstider og meget 
mere. Systemet er efterhånden meget udbredt i mange klubber, og vo-
res nabo ’Tennisklubben’ anvender systemet med stor succes. Der vil 
blive udsendt vejledning omkring medlemsregistrering og indbetaling af 
kontingent sammen med vores kommende klubblad i juni. 
 
Jeg vil gerne takke Henrik Poulsen for det store stykke arbejde, han har 
ydet som næstformand m.v. igennem mange år. Henrik ønsker ikke at 
fortsætte i bestyrelsen, men har lovet at ville bistå med blandt andet at 
få vores nye klubmodul op at stå, hvilket vi er meget taknemmelige for. 
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Jeg vil også takke den øvrige bestyrelse for endnu et godt og loyalt sam-
arbejde i den forgangne sæson. Der skal lyde en stor tak til Susanne 
Lundh for igen at redigere vores flotte klubblad. Der skal også lyde en 
speciel tak til Christian Messerschmidt, der styrer boldindkøb og sørger 
for, at alle hold får friske bolde til kampene og til træningen. Christian 
gør også 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 lyde en tak til forældregruppen, de øvrige frivillige hold-
ledere, trænere, sponsorer samt en stor tak til alle andre, der yder en 
indsats for FBK 92.  
 
Poul Erik Nielsen 
Formand 
 
 

 
 

HOLDRUNDER FOR SBKr og DGI (voksen)
 

 
Uge Dato Holdrunde 

38 24.09.2011 – 25.09.2011 1. holdrunde 

40 08.10.2011 – 09.10.2011 2. holdrunde 

44 05.11.2011 – 07.11.2011 3. holdrunde 

46 19.11.2011 – 20.11.2011 4. holdrunde 

48 03.12.2011 – 04.12.2011 5. holdrunde 

50 17.12.2011 – 18.12.2011 6. holdrunde 

2 14.01.2012 – 15.01.2012 7. holdrunde 

6 11.02.2012 – 12.02.2012 8. holdrunde 

8 25.02.2012 – 26.02.2012 9. holdrunde 

10 10.03.2012 – 11.03.2012 10. holdrunde 

12 24.03.2012 – 25.03.2012 11. holdrunde 
 

Uge Dato Holdrunde 

38 24.09.2011 – 25.09.2011 1. holdrunde 

40 08.10.2011 – 09.10.2011 2. holdrunde 

44 05.11.2011 – 06.11.2011 3. holdrunde 

46 19.11.2011 – 20.11.2011 4. holdrunde 

48 03.12.2011 – 04.12.2011 5. holdrunde 

4 28.01.2012 – 29.01.2012 6. holdrunde 

5 04.02.2012 – 05.02.2012 7. holdrunde 

8 25.02.2012 – 26.02.2012 8. holdrunde 

11 17.03.2012 – 18.03.2012 9. holdrunde 

12 24.03.2012 – 25.03.2012 10. holdrunde 
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Farvel til Girokort – goddag til Klubmodul 
 
Frederikssund Badminton Klub introducerer nyt administrativt- og beta-
lingssystem samt hjemmeside. 
 

 
 
 

Hvilken betydning får det for dig?  
  

 Du skal ikke længere betale dit kontingent via girokort 

 Du skal nu betale dit kontingent via klubbens hjemmeside 

 Du skal oprette en profil på klubbens hjemmeside, som du bruger, når 

du skal tilmelde dig og betale kontingent 

 Du booker en banetime på hjemmesiden, og betaler kontingentet med 

dit Dankort 

 Du tilmelder dig til fællestræning på hjemmesiden, og betaler kontin-

gentet med dit Dankort 

 Du tilmelder dig til arrangementer og lignende på hjemmesiden, og be-

taler med dit Dankort 

 

Hvordan gør du?  
  

På de løse sider indlagt i bladet findes vejledninger i at gøre alle de ting, 
du måtte have behov for i forbindelse med at oprette din profil, tilmel-
dinger, booking af banetimer m.m. 
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Betalingsfrister!  
 

Fællestræning: 
Du skal betale dit kontingent senest den 15. august 2011, herefter vil le-
dige pladser gives til nye medlemmer. 
 
Banetimer: 
Du skal betale dit kontingent senest den 15. august 2011, herefter vil le-
dige baner være fri, så andre kan booke dem. 
 
 
 

Assistance!  
 

Har du brug for assistance så kontakt en fra bestyrelsen eller mød op 
mandag den 15. august 2011 kl. 1900 i Frederikssund Hallen, hvor du kan 
få hjælp til at booke din banetime eller tilmelde dig fællestræningen! 
 

Banefordelingsmøde!  
 

Mandag den 22. august 2011 kl. 1900 i Frederikssund Hallen er der Bane-
fordelingsmøde. Kom og vælg en banetime blandt de ledige banetimer. 
 
Rigtig god fornøjelse med badmintonsæson 2011 – 2012 
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Nyt fra Seniorformanden! 

Seniorformandens beretning 
til generalforsamlingen 2011 
 

Vi starter med slutstillingerne for de tre seniorhold, som var tilmeldt i 
denne sæson. 1. holdet i serie 1 blev næstsidst, og skal derfor spille i serie 
2 fra næste sæson. Serie 6 holdet blev nr. 4 ud af 10 hold. 
 

Herreholdet klarede sig som sædvanlig godt, de blev nr. 1 i deres pulje, 
men tabte dog finalekampen til Ringsted. 
 

Nye spillere er kommet til, plus nogle af vores ungdomsspillere rykkede 
op på seniortræningen hvilket betød, at der var over 20 spillere de første 
par måneder til hver træning. Antallet faldt dog igen til det mere normale 
14 - 20 spillere pr. gang. Ifølge trænerne har folk ydet en god trænings-
indsats, dog kniber det lidt med at finde hallen i ugerne omkring diverse 
ferier. 
Tak til holdlederne Morten, Emil og Robert der har hjulpet med at finde 
spillere til kampene, også tak til trænerne Claus Bruun og Morten Carlsen 
for deres indsats i denne sæson. Til næste sæson vil det igen være Claus 
og Morten, der skal stå for seniortræningen. 
 

Jeg stopper jo som seniorformand, men Birgitte Kranold har meldt sig 
under fanerne, så god fornøjelse til hende. 
 

Til sidst tak til bestyrelsen fordi jeg måtte lege med i et par sæsoner 
 

Kim Hansen 
Seniorformand 
 

Sæsonens første træningsdag efter sommerferien er: 
 

Mandag den 1. august  fra kl. 1900 til kl. 2100 
  

Onsdag den 3. august fra kl. 1900 til kl. 2100 
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Nyt fra Motionistafdelingen! 

Motionistformandens beretning 
til generalforsamlingen 2011 
 

MEDLEMSSITUATIONEN! 

Vi har været 72 motionister i denne sæson fordelt på de 3 spilletider med 

henholdsvis: 

 23 spillere kl. 1800 
 24 spillere kl. 1930 
 25 spillere kl. 2100 

Med 2 langtidsskadede blev der midt på sæsonen plads til et medlem me-

re kl. 2100 

 

Derudover har vi været 15 motionistspillere om tirsdagen fra kl. 1930 til kl. 

2100. Der er pt. 4 spillere på venteliste, som vil blive forsøgt indplaceret i 

det omfang, der bliver plads på de respektive tider. 

 
DGI! 

Holdturneringen vil blive ændret med udgangen af denne sæson idet In-

fosport og klubportalen stopper. Hvordan det nye set up bliver vides ikke 

på nuværende tidspunkt. Man arbejder i øjeblikket med en løsning på 

badmintonpeople.com. 

 

Problemet omkring manglende formand / frivillige blev diskuteret på 

DGI’s årsmøde, men der blev desværre ikke fundet en ny formand. Klub-

berne blev opfordret til at stille med hjælpere til specifikke afgrænsede 

opgaver, hvilket vi jo allerede gør i FBK 92. 

 

Det blev desuden besluttet, at vi vender tilbage til de tidligere regler for 

tilmelding til Landsdelsmesterskaberne. 
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HOLDTURNERINGEN! 

 

8 hold var tilmeldt 
 

4-herrer i eliterækken vandt deres række 

4 + 4 eliteholdene blev henholdsvis nr. 2 og 4 i deres rækker 

4 + 4 serie 1 holdet rykker tilbage i mesterrækken og det nye 

serie 1 hold endte som nummer 4  

4-herrer serie 2 holdet blev nr. 3 i deres række 

4 + 4 serie 4 holdet bliver nr. 2 og rykker tilbage i serie 3. 

Serie 5 holdet bliver i serie 5  
 

Vanen tro stillede rigtig mange spillere op i de åbne invitationsturnerin-

ger, og vanen tro vandt FBK 92 rigtig mange præmier. 

 

Ved Landsdelsmesterskaberne 
vandt motionistafdelingen 2 guld, 
4 sølv og 2 bronze medaljer. 
 
3 hold kvalificerede sig til Lands-
mesterskaberne, heraf stillede de 
2 4 + 4 hold op (Annes og Finns) 
og vandt henholdsvis guld og sølv.  
 
Man kan ikke andet end glæde sig 
over, at FBK 92 igen har vist, at vi 
ligger helt i toppen, ikke bare på 

lokalt plan men også på lands-
plan. 
 
En stor tak til de frivillige der hver 
torsdag laver spillerunder, og sør-
ger for, at alle kan have det sjovt 
på banerne. 
 
Ligeledes en stor tak til de holdle-
dere som sikrer, at alle vores hold 
får stillet hold og tastet resultater 
på klubportalen. 

 
 
 
Finn Ravensholt 
Motionistformand 
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En SUPER tur til Landsmesterskaber i Vejle. 

Igen i år havde Frederikssund kvalificeret sig til Landsmesterskaberne – og 
hele 2 hold tog af sted – 4 + 4 i henholdsvis A og B rækken. 
 
Da turneringen skulle starte allerede om formiddagen, skulle vi tidligt af 
sted, så vækkeuret var sat til klokken midt om natten.  
Efter en lang køretur, og en tur forbi gymnasiet ved siden af, for at afleve-
re lister på alle de klubber, der havde valgt at overnatte der, kunne vi 
koncentrere os om vores egne hold. Alle motionisternes kampe var sat i 
samme hal, og vi kunne derfor heppe på hinandens kampe.  
Dejligt, når der nu var rigtig mange mennesker, man kendte fra hele 
Nordsjælland. 
 
Dagens mål var for A-rækken at slå Frederiksværk, mens B-holdet gik ef-
ter at slå Skævinge.  Begge dele var lykkedes efter en lang dag, dog var 
det kun i mix-kampene. Alle de rene doubler skulle spilles om søndagen. 
Men begge hold kunne gå glade over til deres hotelværelser, og nyde en 
enkelt fadøl eller mere  
 
Den SUPER gode klubånd gjorde, at alle Frederikssundere havnede på det 
samme hotelværelse, med besøg af spillere fra flere andre klubber. Her 
var både fest og balloner, og lørdag aften blev en STOR aften med masser 
af sjov! Der blev absolut festet igennem, og flere spillere havde valgt at 
følge Frederiksværk taktikken – Det vil sige, at indtage en anseelig mæng-
de alkohol, danse til den lyse morgen, og alligevel banke alle dagen efter. 
(Vi var flere, der var spændte på, om taktikken kunne holde) 
 
Op tidligt næste morgen og i gang igen……   Flere spillere var lidt mærke-
de – måske af et overfyldt balkort til den store halfest – eller for meget af 
den gode mad? 
 
Men heldigvis trådte en masse spillere i karakter, med rigtig god opbak-
ning, og vandt deres kampe!! 
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Så da dagen var omme, kunne Frederikssund køre hjem med 
GULD til Annes hold og SØLV til Finns hold 

 
MEGET FLOT GJORT OG STORT TILLYKKE TIL ALLE 

 
Jeg vil meget gerne slutte af med at takke alle deltagere for en SUPER god 
weekend! Den var aldrig blevet så sjov, hvis det ikke havde været for alt 
det sociale på kryds og tværs på holdene, som vi heldigvis er så gode til  
 
Deltagere – Annes hold 

Johnny, Kenneth Henrik J., Jacob, Minna, Lena, Bettina og Anne 
 
Deltagere – Finns hold 

Dorte, Mette, Hanne Maja, Gitte, Jerry, Niels, Torben H., 
Michael C. og Finn 

 
Sidder her med smil på læben, og tænker på Annes 
flotte balloner – venligst ”udlånt” af Jensens Bøfhus. 
 
Sportslige hilsner 
Gitte Ravensholt 
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Nyt fra Veteranafdelingen! 

Veteranformandens beretning 
til generalforsamlingen 2011 
 

I denne sæson havde klubben igen tilmeldt 3 veteranhold i SBKr’s turne-
ringer, i henholdsvis 40+, 50+ og 60+ rækkerne. 
 
40+ A-holdet (6 herrer og 4 damer) som stadig er sammensat af et mix af 
senior-, motionist og de yngste veteraner, spillede en god turnering og 
endte i toppen dog uden at rykke op. Holdleder Susanne Lundh har for 
tredje år styret dette hold, og jeg håber da på, at hun vil tage en tørn me-
re. 
 
50+ (6 herrer og 2 damer) holdet havde det noget sværere. Vi har også i 
denne sæson været plaget af flere langtidsskader, hvilket har gjort arbej-
det med at finde spillere, især herrer, til holdkampene meget svært for 
Sus og Finn. Holdet har dog spillet mange lige kampe, selvom det til sidst 
landede i den tunge ende som næstsidst i puljen. Der skal her lyde en tak 
til Susanne Opprud og Finn Hansen, som jeg håber, også vil fortsætte til 
næste sæson.  
 
60+ (2 herrer og 2 damer) spillede kun 4 kampe, men klarede sig fint med 
2 sejre og 2 nederlag. Her kan man kun håbe på lidt flere tilmeldinger til 
næste sæson. 
 
Jeg håber stadig på tilgang af et par spillere til næste sæson, da vi har 4 - 
6 ledige pladser på fællestræningen.  
 
Endnu engang tak til Susanne Lundh, Susanne Opprud, Finn Hansen og 
Flemming Kristiansen for jobbet som holdledere. 
 
Poul Erik Nielsen 
/fungerende Veteranformand 
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Nyt fra Ungdomsafdelingen! 

Ungdomsformandens beretning 
til generalforsamlingen 2011 
 
Sæsonen 2010 - 2011 i ungdomsafdelingen har været et travlt år! 
 
I lyset af at mange klubber har svært ved at fastholde børn og unges inte-
resse for at dyrke motion, er det glædeligt at se så mange begyndere, der 
har fundet vej til vores sport. Endnu mere glædeligt er det, at så mange 
piger er startet med at spille badminton. 
 
Vi sorterer jo ikke spillerne efter køn, men selv om jeg ikke har talt efter, 
er jeg overbevist om at, i øjeblikket er pigerne i overtal. Kan vi opretholde 
deres interesse, bli’r der ingen problemer med spillere på damesiden hos 
seniorerne i årene fremover. 
 
Vi slutter sæsonen med ca. 140 ungdomsmedlemmer, og det må vel siges 
at være rigtig fint. Vi har haft 4 trænere og 7 hjælpetrænere samt vores 
specialtræner Morten Carlsen, som særligt har instrueret vores turne-
ringsspillere i slagteknik. 
 
Alle har udført et flot stykke arbejde, hvad der især har givet sig udtryk i 
holdenes placering og spillernes fine placeringer i de individuelle turne-
ringer. 
 
Det vil være alt for besværligt og trættende for generalforsamlingen, at 
skulle nævne alle spillernes rangeringer, disse kan findes på klubbens 
hjemmeside, blot syntes jeg, vi skal nævne en:  

  
Laura Skyum, som har spillet sig op fra c-rækken til mesterrækken på 

blot en sæson (Laura er kun 12 år, så det varer et stykke tid før seniorerne 

kan få lov til at få glæde af hende) 

FANTASTISK FLOT INDSATS! 
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Derudover kan vi blot glæde os over, at klubben har været repræsenteret 
i rigtig mange turneringer, både i begynderrækken men også på et noget 
højere plan, og fået flere Sjællandsmestre og Landsdelsmestre. 
 
Vi har deltaget med 7 klubhold! 
4 i DGI og 3 i SBKr, hvoraf to af de tre blev SJÆLLANDSMESTRE og det sid-
ste hold blev nummer 2 i puljen, en pulje de sikkert havde vundet, hvis 
ikke 1. singlen måtte melde afbud til den afgørende kamp. 
 
Vores KLUBMESTERSKABER var en kæmpe succes med rekordtilmelding 
og afvikling af ca. 170 kampe over weekenden og afslutning med fælles-
spisning for 100 deltagere. Her skal lyde en tak til medhjælpere ved 
dommerbordet og til vores sponsorer for frugt og kage. 
 

Spar Græse Bakkeby – SuperBest – Bagergården – og forældre 
 
Tak til Susanne Lundh som igen i år har brugt meget tid på at få pro-
grammet til KLUBMESTERSKABERNE op at stå. 
 
Tak til trænere og hjælpetrænere som har aktiveret og instrueret børne-
ne, og som også har brugt weekender på trænerkursus, så de selv kunne 
blive dygtigere. 
 
Et tiltag vi også fremover holder fast ved, så der hele tiden er afløsere 
klar, når trænerne af en eller anden årsag holder op. 
 
Tak til jer forældre som har været holdledere og chauffør, uden jeres ind-
sats ville det være umuligt for børnene at komme ud til turneringer. 
 
Tak til Christian Messerschmidt som uge efter uge holder kontrol med 
vores turneringsspillere, hvilke resultater de opnår, hvilken rangering de 
har fået og ikke mindst, sætter det hele ind i et skema klar til tavlen og 
hjemmesiden.  
Endelig skal der lyde en tak til Susanne Dettmann, som arbejder hårdt i 
vores lille udvalg (som består af Susanne og mig). 
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Susanne tilmelder spillere til turneringer, vi sammensætter hold, laver 
program til KM, og for at det ikke skal være løgn, er hun også holdleder.  
Det bliver svært at finde en erstatning for hende, rart at hun har lovet mig 
mindst et år mere  
 
I den forbindelse skal det siges, at der er 2 forældre, der har meldt sig, og 
et par stykker har sagt måske, til vores lille men meget vigtige udvalg. 
 
Vi aflevere 2 aldeles kompetente herrer til seniorafdelingen, og så har vi 2 
til 3 dygtige piger, som seniorerne kan låne, hvis der er behov. 
 
For nærværende har jeg kun kendskab til en turneringsspiller, som flytter 
til en anden klub, så hvis vi kan beholde alle andre spillere, ser jeg for-
trøstningsfuldt på næste sæson.  

 
Flemming Kristiansen 
Ungdomsformand 
 

 
Sæsonen 2011 – 2012! 
 

Endnu en sæson står for døren! Afdelingens referat kan læses i det fore-

gående afsnit, men alligevel lidt fra den gamle sæson. 

 

De to hold som i 09/10 ved Sjællandsmesterskaberne blev nr. 2, byttede i 

10/11 deres medaljer ud med guld samtidig med, at vi fik rigtig mange in-

dividuelle Landsdelsmestre og Sjællandsmestre.  

 

Dette selvfølgelig på grund af en god indsats fra spillere og trænere, men 

også den ekstra specialtræning med Morten Carlsen. Så dermed blev 

klubbens målsætning for året indfriet.  

Der bliver igen lidt udskiftning i trænerstaben, som jo primært skyldes 

skole og andet arbejde, men vi mener at der er fuldgod erstatning.  
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Vi forventer følgende trænere og træningstider: 
 

FREDERIKSSUND HALLERNE 
 

Mandag   Tirsdag  
Trænere: Niklas Do 
Hjælpetræner: Camilla Hansen 

 Trænere: Frederik Munck 
Hjælpetræner: Emilie Jensen 

Kl. 1500 – 1700 
Øvede 
turneringsspillere 
U13, U15, U17 

 
Kl. 1500 – 1700 

Let øvede 
U11, U13, U15 

Kl. 1700 – 1800 
Begyndere 
U9, U11 

 
Kl. 1700 – 1800 

Begyndere 
U9, U11 

 

Onsdag   Torsdag  
Trænere: Lærke Aabel 
Hjælpetræner: Trine Carlsen 

 Trænere: Philip Kristiansen 
Hjælpetræner:  

Kl. 1500 – 1600 
Begyndere 
U9, U11 

 
Kl. 1500 – 1630 

Let øvede 
U11, U13 

Kl. 1600 – 1700 
Begyndere 
U11, U13 

 
Kl. 1630 – 1800 

Let øvede 
U15, U17 

 

Fredag  
Trænere: Niklas Do  
Hjælpetræner:  

Kl. 1500 – 1630 
Øvede turneringsspillere 
U11, U13 

Kl. 1630 – 1800 
Øvede turneringsspillere 
U13, U15, U17 

 

 
GRÆSE BAKKEBY HALLEN 

Lørdag   
Trænere: Anton Dettmann/Philip Kristiansen 

Kl. 1200 – 1400 
Begyndere og let øvede 
Alle årgange 
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Sæsonkalender – ANDET HALVÅR 2011 
 

UNGDOM 
AUGUST 

8. 
 Sæsonstart for nuværende medlemmer i 

Frederikssund Hallerne 

22. 
 Sæsonstart for nye medlemmer i 

Frederikssund Hallerne 

   

 SEPTEMBER 

3. 
 Sæsonstart for dem som skal spille i  

Græse Bakkeby Hallen 

24. – 25.  Holdturneringsrunde – SBKr. 

  

 OKTOBER 

8. – 9.  Holdturneringsrunde – SBKr. 

  

 NOVEMBER 

5. – 6.  Holdturneringsrunde – SBKr. 

19. – 20.  Holdturneringsrunde – SBKr. 

27.  Begynderstævne for årgang 00 – 01 – 02 – 03 

  

 DECEMBER 

3. – 4.  Holdturneringsrunde – SBKr. 

10. – 11.  Sjællandsmesterskaber, individuelt 

17. – 18.  Holdturneringsrunde – SBKr. 
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Sæsonkalender – FØRSTE HALVÅR 2012 
 

 

UNGDOM 
JANUAR 

7. – 8.  Landsdelsmesterskaber, individuelt 

14. – 15.  Holdturneringsrunde – SBKr. 

 

FEBRUAR 

11. – 12.  Holdturneringsrunde – SBKr. 

25. – 26.  Holdturneringsrunde – SBKr. 

 

MARTS 

10. – 11.  Holdturneringsrunde – SBKr. 

24. – 25.  Holdturneringsrunde – SBKr. 

 

APRIL 

20. – 21.  Klubmesterskaber 

 

 

Ungdomsudvalget 

Tilmelding til individuelle turneringer 

Susanne Dettmann 

e-mail: Susanne_dettmann@yahoo.dk 

Indmeldelse og ændrede træningstider 

Flemming Kristiansen 

e-mail: aaseogflemming@yahoo.dk 

 

mailto:Susanne_dettmann@yahoo.dk
mailto:aaseogflemming@yahoo.dk
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U9  DS Freja Holm Rydgren 

 HS Jonathan Helding 

 HD Jonathan Helding / Viktor Heineke 

 
 

 

 

 

U11 DS Anna Vastrup 

 DD Lærke Maria Nykvist / Anna Vastrup 

 HS Oliver Heineke 

 HD Baltasar Dydensborg / Oliver Heineke 

 
 

 

 

 

U13/U15 A-rækken HS Adam Divsalar 

 HD Rasmus E. B. Jensen / Viktor Arpe 

 
 

 

 

 

U13/U15 B-rækken HS David Hansen Lie 

 HD Oliver Rasmussen / David Hansen Lie 

 DS Laura Messerschmidt 

 DD Sofie Larsen / Laura Messerschmidt 
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U17 A-rækken DS Emilie E. B. Jensen 

 Mix Camilla Hansen / Malte Dettmann 

 HS Emil Dettmann 

 HD Philip Kristiansen / Frederik Munck 

 

 

 

 

 

U17 B-rækken HS Oscar Balke 

 HD Jesper Smith-Petersen / Mikkel Jensen 
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Nyt fra Bane- og sponsorudvalget! 

Baneformandens beretning 
til generalforsamlingen 2011 
 

Sidste sæson sluttede med, at Sigerslev Øster Badminton Klub, kaldte FBK 
92, repræsentanter fra kommunen og idrætsrådet samt Halinspektør Kåre 
Jacobsen til møde, med det ene punkt på dagsordenen, at fravriste os 
nogle af de banetider som vi råder over. Jeg håber nu, at der er sat en 
stopper for disse årlige møder. 
 

Man er i kommunalt regi fuldt ud klar over det sociale ansvar, vi tager i en 
klub som vores og konsekvenserne af, hvis en lille klub som udelukkende 
vil udleje baner til spotpriser, får lov at råde over for mange af banerne i 
kommunen. Så det kommer ikke umiddelbart til at ske igen, og disse mø-
deindkaldelser vil blive afvist, hvis de ikke har andet på dagsordenen. Vi 
har i forvejen måttet afgive mange baner de sidste par år på bl.a. gymna-
siet, og nu også på Falkenborgskolen, men det er alligevel lykkedes os at 
omplacere de forskellige spillere på tilfredsstillende vis. 
 

Vi håber stadig på flere baner på 
Græse Bakkeby Skolen, men tiden 
må vise om vi får det. Generelt 
har vi hvert år en meget høj be-
lægning, og kun få ledige baner, 
når sæsonen slutter. 
 

Jeg ser med spænding frem mod 
den nye sæson, hvor banespillere 
selv skal booke og betale deres 
baner på klubbens nye webportal. 

Vi er klar over, at det vil kræve 
noget tilvænning og hjælp til at 
begynde med, men på sigt vil det 
være en utrolig lettelse af ar-
bejdsbyrden for den baneansvar-
lige, og jo nemmere vi kan gøre 
det frivillige arbejde, des nemme-
re kan vi forhåbentligt få nye 
medlemmer til at gå med i klub-
arbejdet.  

 

Baneudvalgsformand 
Niels Hejnfelt 
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Sæsonen 2011 – 2012 
 
Alle som spiller på baner, skal nu selv booke sin bane online! 
 
I den nye sæson, er måden man booker en bane på blevet væsentligt an-
derledes. Man skal nemlig selv gå ind på den nye klubportal og først op-
rette sig selv og sine banemedspillere som brugere og medlemmer, og 
derefter kan man så booke den bane, som man havde i sidste sæson.  
 
Betaling for banen sker med det samme pr. Dankort, og dermed er ar-
bejdsgangen væsentligt lettet både for brugerne samt for klubbens frivil-
ligt arbejdende bestyrelse og udvalg. 
 
Du kan læse om klubportalen og brugen af denne andetsteds her i bladet, 
og vi i bestyrelsen står selvfølgelig til rådighed, når der er usikkerhed, 
spørgsmål eller andet i forbindelse med oprettelse og booking. 
 
Der vil desuden blive annonceret en ”workshop-aften”, hvor man kan 
mødes med nogle af os fra bestyrelsen i hallen, og få hjælp og vejledning 
til at gøre det der skal gøres, så hold øje med hjemmesiden. 
 
Baneudvalgsformand 
Niels Hejnfelt 
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Sponsorformandens beretning 
til generalforsamlingen 2011 
 

Det er med glæde, at jeg kigger 
tilbage på den nu overståede sæ-
son, hvor jeg kan konstatere, at 
den frygt som jeg havde ved bud-
getlægningen for et år siden, for 
at vi ville miste sponsorater som 
følge af finanskrisen, i stedet er 
vendt til øgede sponsor- og re-
klameindtægter for FBK 92. 
 

Jeg vil på klubbens vegne gerne 
rette en tak til disse engagerede 
virksomheder og personer, som 
medvirker til, at klubben kan have 
en fornuftig økonomi. 
 

Og det er ikke helt tilfældigt, at vi 
har valgt først og fremmest at 
sætte reklamepladsen på klubtrø-
jerne til salg. Nye regler for væg-
reklamer i hallerne betyder, at 
klubben skal afstå en væsentlig 
del af reklameindtægterne for så-
danne til kommunen, som jo ejer 
hallerne, og vi vil jo gerne have at 
klubbens medlemmer får mest 
muligt ud af aftalerne. 
 
Derfor har vi først og fremmest 
fokus på trøjereklamer. 

Vi er kommet ind i en rytme, hvor 
klubben fornyer sin klubtrøje 
hvert 2. år i takt med, at kollekti-
onerne udgår og nye kommer til, 
og det var glædeligt at det lykke-
des at få en ny 2 årig reklameafta-
le med Lokalavisen Frederikssund 
på plads. Den er stærkt medvir-
kende til, at klubben f.eks. kan 
købe en klubtrøje til alle senior-
spillere, dog er indtægten ikke 
øremærket til dette. 
 

Vi har solgt ryggen på børne- & 
ungdomstrøjerne i puljer af 30 
trøjer af gangen, for at kunne til-
byde en reklameaftale til en over-
kommelig pris, og det er blevet til 
3 - 4 stykker af disse aftaler – CO-
RO FOOD, Centerkiosken og Hal-
dor Topsøe er dem, som har valgt 
at støtte os her.  
 
Men der er også kommet andre 
nye samarbejdspartnere til, her-
iblandt Din Tøjmand Morten, som 
vi indgik aftale med om at købe 
ryggen på alle motionisttrøjerne 
som reklameplads. 
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Desværre kom aftalen i hus relativt sent, hvilket gav anledning til forskel-
lige problematikker i forbindelse med trykningen og salget af trøjerne, 
men en reklameaftale er altså ikke helt så nem at få i hus, og der havde 
været forhandlet med adskillige andre firmaer inden aftalen med Morten 
blev indgået.  
Det er ofte en lang proces, og det kræver rettidig omhu og næse for for-
retning at lave disse aftaler, som oftest opstår i ens eget personlige net-
værk, og firmaerne forventer så til gengæld også en vis grad af ekspone-
ring i forbindelse med deres reklameaftaler med FBK 92. Derfor er det så 
også vigtigt at klubbens holdspillere og ledere, kan se fordelene for os alle 
i disse aftaler, og at parallelle private trøje-aftaler altså underminerer 
klubbens muligheder for at indgå seriøse reklameaftaler med de lokale 
virksomheder. 
 

Men generelt har det været en fin sæson for sponsorafdelingen, og jeg 
tror på, at vi i klubben finder det fælles fodslag i førnævnte sammen-
hæng. 
 

Sponsorudvalgsformand 
Niels Hejnfelt 
 
 

Sæsonen 2011 – 2012 
 

Vedrørende motionisternes sponsoraftale med Morten Din Tøjmand 
 
De tidligere ejere af forretningen Morten Din Tøjmand har måttet opgive 
at eje og drive forretningen, hvilket også betyder, at sponsoraftalen med 
FBK 92 ophører med omgående virkning. Det betyder, at der ikke længere 
kan købes klubtrøjer med dette logo på ryggen, og til den nedsatte pris, 
men vi arbejder hårdt på at skaffe nye sponsoraftaler til den nye sæson. 
 

Forretningen Morten Din Tøjmand fortsætter, men med nye ejere, som 
imidlertid ikke har ønsket at overtage sponsoraftalen med klubben. 
 

Sponsorudvalgsformand 
Niels Hejnfelt 
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Referat fra ordinær generalforsamling 2011 
 

Tirsdag den 27. april 2011 

Formanden bød velkommen til i alt 19 medlemmer inklusiv bestyrelsen. 

Derefter blev punkterne i henhold til vedtægternes dagsorden behandlet. 

 

1. Valg af dirigent 
Ivar Green-Paulsen blev valgt 

 

2. Aflæggelse af beretninger 
Formand: Se beretning andet sted i bladet 

Seniorudvalgsformand: Se beretning andet sted i bladet 

Motionistudvalgsformand: Se beretning andet sted i bladet  

Veteranudvalgsformand: Se beretning andet sted i bladet 

Ungdomsudvalgsformand: Se beretning andet sted i bladet 

Baneudvalgsformand: Se beretning andet sted i bladet 

PR- og sponsorudvalgsformand: Se beretning andet sted i bladet 

Alle beretninger blev godkendt af forsamlingen 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
Christian Brangstrup gennemgik regnskabet for forsamlingen, og det 

fremlagte regnskab blev enstemmigt vedtaget. 

 

4. Vedtægtsændringer     
Vi ønsker en mindre bestyrelse, men med udvalg under bestyrelsen, 

som f.eks. et sponsor- og IT-udvalg.   

I § 11 stk. 4 skal der stå, hvilke udvalgsformænd det drejer sig om. 

Det skal stå motionist- og veteranudvalgsformand, ikke kun motio-

nist blandt andet af hensyn til andre klubber, der skal kunne finde 

kontaktperson til veteran, og så ved man, at der stadig er noget der 

hedder veteranafdelingen.  
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Der var en generel snak frem og tilbage om ordet retningslinjer. Di-

verse retningslinjer skal selvfølgelig ligge på hjemmesiden, så de er 

tilgængelige for nye og gamle medlemmer.                                                

Derfor skal der rettes i § 4 stk. 3 ”Retningslinjer og vedtægter skal 

være tilgængelige på klubbens hjemmeside.           

 

5. Behandling af indkomne forslag 
Ingen 

 

6. Vedtagelse af budget og kontingent for det nye regnskabsår 
Vedtaget 

 

7. Valg til bestyrelsen 
Kasserer: Christian Brangstrup blev enstemmigt genvalgt 

Baneudvalgsformand: Niels Hejnfeldt blev enstemmigt genvalgt 

Seniorformand: Kim Hansen går af og Birgitte Kranold bliver en-

stemmigt valgt 

Næstformand: Posten nedlægges og bliver lagt ind under sekretær 

Veteranudvalgsformand: Posten nedlægges og bliver lagt ind under 

motionist 

Valg af 2 suppleanter: Susanne Lundh og Helge Scheibel blev en-

stemmigt genvalgt 

 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: Jesper Fehlhaber og Iver 
Green-Poulsen blev enstemmigt genvalgt. Der vælges ingen revisor-
suppleant. 

 

9. Birgitte Kranold forespørger om bandereklamer som yderligere ind-
tægt, men Poul-Erik mener ikke, det vil være noget, vi skal gøre ef-
ter den nye aftale med kommunen, hvor de skal have en ret stor 
andel af vægreklamer. Man kan fremover sælge bannerreklamer på 
hjemmesiden. 
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Christian Messerschmidt spørger, om klubben stadig er interesseret i en 
liste med hvem, der spiller på 1. holdet. Vi blev enige om, at det stadig er 
en god ide, man kan f.eks. bruge det til at fejre 50/100 kamps jubilarer 
eller lignende. Christian Messerschmidt og Kim Hansen vil sammen gen-
nemgå listen for navne. 
 
Der gives rødvin til Henrik Poulsen og Kim Hansen som tak for deres ar-
bejde i bestyrelsen. Blomster til Susanne Lundh for den store indsats med 
klubbladet og også rødvin til Susanne Lundh for arbejdet ved klubmester-
skaberne. Rødvin til Christian Messerschmidt for stadig at forvalte den 
store opgave med bolde. 
 
Til slut takkede dirigenten for god ro og orden og tak til bestyrelsen for 
endnu et godt år i FBK 92. 
 

Susanne Falkenberg 

Referent 
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Hovedsponsorer! 
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Klubbens Bestyrelse! 

 

 
Formand 

Poul Erik Nielsen 

  

  
Kasserer 

Christian Brangstrup 

  

 
Sekretær 

Susanne Falkenberg 
 

 

 
Ungdom 

Flemming Kristiansen 

  

 
Senior 

Birgitte Carlsen 
 

 
Baneadministrator 

Niels Hejnfelt 

  

 
Motionist og Veteran 

Finn Ravensholt 
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Kontaktinformationer!  

Formand   

Poul Erik Nielsen eakpen@post.tele.dk 47 38 32 62 
   

Kasserer   

Christian Brangstrup Jette121@post11.tele.dk 47 38 36 03 
   

Sekretær   

Susanne Falkenberg susannefalkenberg@hotmail.dk 47 31 24 86 
   

Baneadministrator   

Niels Hejnfelt Niels@hejnfelt.dk 26 73 75 73 
   

Ungdom   

Flemming Kristiansen aaseogflemming@yahoo.dk 
47 31 34 79 
24 41 92 60 

   

Senior   

Birgitte Carlsen bib@post.tele.dk 22 32 14 82 
   

Motionist og Veteran   

Finn Ravensholt for@tdc.dk 40 36 80 10 
 
 
 

 

 

 

 

Suppleanter 
 Susanne Lundh 

Helge Scheibel 
   

Revisorer 
 Ivar Green-Paulsen 

Jesper Fehlhaber 
   

Revisorsuppleant   

mailto:eakpen@post.tele.dk
mailto:susannefalkenberg@hotmail.dk
mailto:Niels@hejnfelt.dk
mailto:aaseogflemming@yahoo.dk
mailto:bib@post.tele.dk
mailto:for@tdc.dk


 

 

Klubbens Sponsorer! 

Nordea, Frederikssund  Lokalavisen Frederikssund 
   

Torben Hansen Sport  SPAR, Græse Bakkeby 
   

Dansk Revision, Frederikssund  STARK, Frederikssund 
   

PrinfoParitas Digital Service 
Frederikssund 

 CO-RO FOOD A/S 

   
Kaj Kjær's 

Vognmandsforretning 
 

Frederikssund Husmoder 
Badminton Club (FHBC) 

   

Frederikssund Handibusser  
Advokaterne 

Andersen & Thoregaard 
   

EL – ABC, Frederikssund  B.B. Fugeentreprise ApS 
   

René Rasmussen VVS  
Runge Service og 
Diamantboring 

   

Acacia Blomster  Home, Frederikssund 
   

Fri Harboe Cykler  Carlo Christiansen Guld, Sølv og Ure 
   

Frederikssund Motionscenter  Haldor Topsøe 
   

Yonex  Fjordbyg ApS 
   

Centerkiosken, Sillebroen  Restaurant Regnbuen 
 

Støt dem – der støtter os! 


