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VBK Formandens Beretning 2021 (beretning for 2020) 

 
2020 har, som alle nok oplevet, været et år der har været mere udfordrende, end vi 

overhovedet havde kunnet forestille os, da vi stod og kiggede fremad ved årsskiftet 

2019-2020. Vi har været massivt ramt af Corona, der har betydet, at badminton 

aktiviteterne har været væsentlig reduceret. Vi har på et tidspunkt, måttet lave 

turnusordning for at udnytte vores banetider bedst muligt. Sidst i 2020 måtte vi igen 

lukke helt ned for alle aktiviteter – herunder også turneringsholdene. Desuden gik det 

desværre også ud over vores julestævne, som måtte aflyses.  

 

År 2020 har været et rigtig trist år med mange spillemæssige begrænsninger. Vi håber 

og tror i stedet på, at sæsonen 2021/2022 kan blive helt normal og god, så vi kan få 

spillet en masse badminton – det er vi nok mange, der virkelig trænger til ☺  

Der er i Bestyrelsen truffet beslutning om, at kontingentet for den kommende sæson 

halveres for de medlemmer, der har betalt for sæsonen 2020/2021 grundet de 

reducerede muligheder for at spille i sidste sæson.   

 

Siden den ekstraordinære Generalforsamling har bestyrelsen været travlt beskæftiget 

med at gøre tingene mere overskuelige og lettilgængelige.  

Vores nye kasserer Susan har bl.a. haft en stor opgave med at få udfærdiget budget og 

få styr på økonomien, så en særlig stor tak til Susan - og til Dorthe, der har assisteret 

for den gode indsats ☺ 

I forbindelse med kasser-skiftet er der indkøbt et nyt system, hvor det er meningen, at 

medlemmer selv skal booke baner og betale direkte. Der er arbejdet hårdt på at få 

indført systemet, så det nu forhåbentlig er ved så småt at være klar til at blive taget i 

brug i den kommende sæson. Systemet skal være med til at lette det fremtidige arbejde 

og med til at skabe overblik og gennemskuelighed i klubben.  

Der har generelt været mange opgaver at tage fat på – bl.a. er VBK´s vedtægter blevet 

gennemgået og opdateret i en digital udgave, som nu er klar til en gennemgang og evt. 

godkendelse her på generalforsamlingen. En stor tak til Mogens for det. 

 

Vi er på mange måder kommet lang med arbejdet, men har stadig en del at tage fat på – 

bl.a. i forbindelse med indførelse af det tidligere omtalte registreringssystem. Derudover 

er der planer om at få et mere samlet ”opslagsværk” med alle klubbens oplysninger – 

dette også med henblik på bedre gennemskuelighed for alle. 

 

Vi håber på, at vi snart er kommet så meget i mål med forandringerne og med at få 

overblik over VBK, at vi igen kan være mere synlige og begynde at kigge på klubbens 

udvikling og aktiviteter i stedet for som i 2020, hvor arbejdet ”bare” har været i 

kulisserne. 



Jeg vil i den forbindelse gerne opfordre alle til at komme med forslag og ideer til 

bestyrelsen ift. til forbedringer og nytænkning, som der ønskes arbejdet med. Klubben er 

jo så økonomisk velfunderet, at der er rige muligheder i den retning ☺ 

     

Her til slut vil jeg gerne sende en stor tak til alle i den nye bestyrelse samt suppleanter 

og ressourceperson, der alle har bidraget med en rigtig god indsats ift.de mange 

opgaver og ift. at få samlet vores klub igen.  

Også en STOR TAK til medlemmerne for tålmodighed og forståelse ift. alle de 

forstyrrelser, der har været de sidste halvandet år. 

 

Jeg håber og tror på en god sæson 2021/22 og en lys og god fremtid for VBK, hvor vi 

alle har et godt fællesskab i forbindelse med, at vi udfolder os med det, som det hele 

handler om, og som vi alle nyder – nemlig at spille BADMINTON ☺     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
På VBK Bestyrelsens vegne 
Formand Brian Hennings 

 
 


