Vonsild Badminton Klub
Formandens beretning for 2019.
Tid til tilbageblik – var 2019 et godt år for VBK ? - JA, det var igen et godt år.

Senior er stadigvæk i vækst, vi er nu gået fra at have 2 turneringshold til at have 4
turneringshold, vi er også gået fra at være 18 til 22 medlemmer på senior. Ungdom
er også på sit max, med hensyn til medlemmer, vi har faktisk folk på venteliste, så
det er jo super dejligt. Vi er også begyndt at have en del ungdomsspiller som er
begyndt at spille turneringer, og det er jo super dejligt både for dem og for klubben.

Vores ungdoms træner Anders, gør det stadigvæk rigtig godt, og vi håber han bliver
ved med det gode arbejde. Så har vi fået Helga til at hjælpe i starten af træningen
for ungdom, og det gør hun også super godt, og det er en stor hjælp til Anders.

VUMS blev igen en stor succes. Det var fint besøgt og alle så ud til at have en super
dag. Mogens og self. Lillian har igen igen et godt tag på eventen og alt gik jo super.

2019 var også året hvor vi fik prøvet sommerbadminton af. Trods nogle gange hvor
hallen var som en sauna, så var vi faktisk mellem 10-14 spillere, der hyggede i nogen
timer, og det synes jeg bestemt er godkendt, når det nu var første år vi fik det testet
af. Folk var super glade for at kunne få muligheden for at spille over sommeren, da
der ikke er mange klubber der tilbyder dette, så jeg tænker bestemt der er
muligheder i sommerbadminton.

Så fik vi afholdt vores julestævne, som igen i år gik super godt. Alt gik som det skulle
og igen skal der lyde en stor ros til alle i bestyrelsen for det gode stykke arbejde.

Så var det også året hvor vi havde lidt problemer med vores fugtskab til bolde. Der
blev brugt rigtig mange bolde, da vores fugtskab ikke virkede som det skulle. Senior
brugte næsten 3 rør bolde til holdkamp, hvilket er meget. Men efter en stor indsats
fra Allan, har han fundet fejlen og fået den rettet, hvilket kan ses tydeligt på

boldforbruget. Senior er gået fra at bruge ca. 2,5 til 3 rør i en holdkamp til kun at
bruge omkring 1 rør, så stor ros til Allan for det gode arbejde.

Økonomisk har det også været et tilfredsstillende år. Vi gik fra at have et lille
underskud i 2018 på 5752 kr. til at have et plus på 993 kr. (Skal dog siges at det ville
have været et plus på 16293 kr. men pga. kontingent fra senior kom efter d.
31.12.2019 kommer det ikke med for regnskab for 2019) Så bestemt et godkendt år.

Synes også det skal lyde et ros til Helga, som fik opgaven at holde hjemmesiden
kørende, da hun lige skal lærer alle ting omkring det, synes jeg faktisk det er gået
rigtig fint, så igen stor ros til Helga.

2020 hvad skal der ske der. Jeg håber at vi kan få flere senior spiller til klubben, så vi
måske kan få flere hold ud og spille i div. Turneringer, så vi kan lave nogle hyggelige
turer i fællesskab og lærer hinanden bedre at kende. Håber også vi kan få lavet
nogen turer for senior og + 45 holdet, så vi kan komme ud og hygge os sammen. Så
vil jeg prøve og se om der måske er mulighed for at badminton kan få mere hal tid,
da badminton vokser og er en meget populær sport hos alle. Så vil jeg også få kigget
på om man kan hente flere sponsorer, så når vores turneringshold tager afsted
(Senior og + 45) så kan man måske komme i ens træningstøj og spille tøj, det vil se
godt ud og vil også give et signal om at Vonsild er en rigtig fin klub.
Så vil jeg igen få kigget på om det kan lade sig gøre at holde et stævne mere, sådan
at vi har VUMS og måske et stævne mere. Men det kræver self. En del men det skal
der bestemt kigges på.

Tak til bestyrelsen for alt det arbejde der bliver gjort og ellers håber jeg at vi får et
rigtig godt år igen 😊

Benny Schmidt
Formand Vonsild Badmintonklub.

