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GENERELT
Ligesom tidligere år vil jeg bede generalforsamlingen betragte min og udvalgsformændenes
beretninger som et hele og derfor anmode om en samlet godkendelse.
UNGDOM
Vores ungdomsafdeling har i denne sæson heldigvis fået trænere der kan træne vores bedste
ungdomshold. Usu har pt. 104 medlemmer, hvilket er en lille tilbagegang der procentuelt næsten
ikke er målbar. Det er også den afdeling hvor der er flest ind og udmeldelser i blandt de helt unge,
da der jo afprøves forskellige grene af aktiviteter før man vælger den sport der ligesom fanger en.
Ungdomsafdelingen er den afdeling der i år virkelig har gjort en kæmpe indsats for at få opdateret
USUs del af hjemmesiden. Maj-Britt har også fået fat i forældre der har påtaget sig virket som
holdledere, webmaster etc. Maj-Britt fortæller mere om USU i sin beretning.
SENIOR
Seniorafdelingen er medlemsmæssigt på i dag 28 incl. de bedste ungdomsspillere. Det er stort set
det samme som i sidste sæson. De har haft et 1. og et 2. hold som har klaret sig fornuftigt i
turneringen i henholdsvis Serie 1 og Serie 3. Det har desværre været svært at skaffe medlemmer til
denne afdeling. Måske en ide kun være at annoncere henholdsvis på vores hjemmeside samt i
avisen. René fortæller mere om SSU i sin beretning.
VETERAN
Vores tidligere Veteranformand Jens Nilsson valgte med udgangen af 2009 at flytte fra kommunen
og meldte sig herefter ud af ØBC. Jeg fik heldigvis hurtigt tag i Leif Matzen, som med armen vredet
om på ryggen indvilgede i at overtage posten. Spøg til side, Jeg forklarede i hurtige vendinger hvad
det handlede om og Leif accepterede heldigvis.
Vor veteranafdeling har i denne sæson kørt stabilt med medlemstallet. Dog kan det ikke undgås at
bemærke at vi også her mangler damer. Desværre havde de medlemmer vi havde i afdelingen enten
valgt at melde sig helt ud eller bedre at gå over i Husmoderafdelingen i stedet. Det ser desværre ud
til at interessen her er dalende. Interessen for vores årlige internationale veteranturnering var
desværre også begrænset. For første gang i mere end 20 år måtte den aflyses på grund af manglende
tilmeldinger og til meget stor skuffelse for de trofaste der hvert år tilmelder sig. Jeg håber og tror
selvfølgelig at dette kan have noget med den internationale finanskrise at gøre, og at vi i 2011 igen
får denne turnering afviklet. Man sparer på det man har. I øvrigt var vi ikke de eneste der måtte
aflyse. Flere større turneringer blev i indeværende sæson aflyst af samme årsag. Flere indlæg fra
Leif i hans beretning.
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MOTION
Motionsafdelingen har igen kørt meget tilfredsstillende. Masser af tilmeldte hold til Amts
turneringen og flere har været med til de invitationsturneringer der har været. Forholdende i
Maglehøjhallen har ikke altid været lige gode. Nogle dage var der rigtig koldt i hallen og masser af
varmt vand i bruserne, og andre gange ekstremt varmt i hallen og koldt vand i bruserne. En
tilfældighed, men ganske irriterende. Vi savner stadig flere der kan komme over og spille om
tirsdagen sammen med Veteranerne. MSU har i dag 34 medlemmer. Yderligere vil Steen Pagh
komme ind på i sin beretning.
HUSMODER
Husmoderafdelingen er, jeg gentager måske mig selv fra sidste beretning, en stor og velfungerende
afdeling med et meget stort aktivitetsniveau både rent sportsligt men ikke mindst socialt. Ingrid
Grünewaldt leder den godt og har stadig et højt antal medlemmer på 44 og pr. 1. august 2010 er de
46 medlemmer. Hun har en velfungerende bestyrelse til at hjælpe sig med træning og ikke mindst
de indbyrdes kampe med både Frederikssund samt Stenløse. Sidste år var en stor del af
Husmoderafdelingen, som vanligt hvert tredje – fjerde år kan man vel sige, på Lanzarote.
Mere om Husmorafdelingen i Ingrids indlæg.
BANUDLEJNING
Baneudlejningen kører nogenlunde i denne sæson, men der er dog stadig masser af plads fredag
aften i den bedste sendetid. Jeg har lidt svært ved at se hvorledes at man kan drive folk til at spille
fra kl. 19:00 – 22:00. Desværre ser det ud til at de gode bøffer, rødvinen og tv’et i nævnte
rækkefølge helt overskygger interessen for badminton en fredag aften. Det gamle Fredagshold
spiller dog stadig.
Antallet af banespillere om lørdagen er det samme som sidste sæson og søndag formiddag er der
også ganske få interesserede lidt flere end sidste sæson. Baneudlejningen overskygges desværre af
gentagne aflysninger på Egedal Gymnasium. Vi har flere gange i denne sæson med meget kort
varsel måttet aflyse banetimerne. Mest fordi at gymnasiet glemmer at orientere kommunen som så
herefter kontakter de berørte klubber. Jeg blev ringet op en mandag eftermiddag af Gymnasiets
Vicerektor og måtte modtage en oplysning om at man desværre havde glemt at fortælle at der var
aflyst tirsdag for banetimerne. Jeg brugte herefter en del timer for at ringe folk op desangående.
Mange var naturligt nok rasende fordi dette jo ikke er første gang det sker. Jeg har også i samme
forbindelse måttet love medlemmerne at alle får en reduktion i sæsonen 2010-2011. Denne mistede
indtægt kommer til at ligge i omegnen af kr. 13.000,-. Flere af de berørte har oplyst mig at man kun
kan spille 7 gange fra 1. januar og til sæsonafslutning. Dette er ganske enkelt ikke acceptabelt. Jeg
har efterfølgende skrevet en klage til kommunen med kopi til Halinspektøren samt Ølstykke Idræts
Union og håber derigennem at kommunikationen fra Egedal Gymnasium til Egedal kommune
forbedres i den kommende sæson.
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BADMINTONHALLEN
Badmintonhallen er heldigvis blevet forskånet for indbrud i denne sæson. Opsætning af video
overvågnings skilte samt opsætning af kameraer forskellige steder ser ud til at virke præventivt.
Der er kun opsat kameraer i kiosk samt opholdsrum.
Igen i denne sæson er der blevet tømt kasser nede i selve hallen og indkøbt de systemlåse der er i
forvejen var sat på en del af kasserne. Årsagen til låsene er at der lå rigtig mange spændende ting
nede i disse, så nu er der en sandsynlighed for at der ikke kommer til at rode alt for meget. Man i
starten af denne sæson stadig problemer med varmen i hallen. Det ser nu ud til at være løst. I starten
af vinteren skruede man en anelse op for varmen, hvilket har gjort at der mindst har været 16 – 17
grader i den koldeste periode når der startede aktivitet i hallen og lidt varmere efter nogle timer
fordi teknikken i hallen, bevægelsescensorer, samarbejder med teknikken i fyrrummet.

Kiosk
Vores kiosk kører godt med godt mandskab og godt ledet af Poul Sørensen. Selv om priserne
generelt er steget og lønudgifterne ligeså, formår Poul at holde underskuddet på kiosken nede ved
selv at handle ind og bringe op. Nogle priser er endda sat ned i kiosken. Godt gået. Der er i år blevet
indkøbt nyt køle/fryseskab samt et nyt tv i køkkenet til glæde for de ansatte. I år bliver vi nødt til se
os om efter 2 nye til kiosken, da 2 ansattes kontrakter udløber.
Lokalerne omkring kiosken lider i den grad af mangel på maling og almindelig vedligeholdelse. Jeg
har sendt en ønskeliste af sted til Egedal Idræts Fællesskab – EIF, hvor jeg har nævn at maling af
vores opholdslokale, linoleums belægning samt ny skabe var et stort ønske. Ligeledes har jeg nævnt
at halgulvet trænger til vedligeholdelse. Hal gulvet vil i løbet af sommeren blive repareret samt
lakeret.

Børneattester
I denne sæson er der blevet skruet kraftigt op for informationen vedrørende børneattester. Alle
klubber skal følge lovgivningen og indhente information omkring personer der i klubben har med
børn under 15 år at gøre. Dette være sig ledere, instruktører, trænere, hjælpetrænere og holdledere
etc. Formændene for forskellige sportsforeninger/klubber har i den forbindelse skrevet under på at
den enkelte klub overholder disse forpligtelser, og hvis ingen underskrift ingen tilskud fra
kommunen. 2008 fandt Det centrale Kriminalregister 7 positive attester ud af 190.985 indsendte
forespørgsler fra idrætsforeningerne.
Attesterne indhentes 1 gang årligt.
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MEDLEMSTAL m.m.
I dag har Ølstykke Badminton Club totalt 448 aktive samt 24 passive medlemmer. Det er desværre
en lille tilbagegang på 7 % g i forhold til sidste sæson.
Klubbens økonomi vil fremgå af årsregnskabet. Regnskabet vil også i denne sæson vise et pænt
overskud. Selve det reviderede regnskab har været tilgængeligt for medlemmerne de sidste 10 dage
i henhold til vedtægterne. Spørgsmål til regnskabet vil blive besvaret under dette punkt.
BANK OG REGNSKAB
Renteindtægterne i denne sæson er reduceret i forhold til sidste sæson. Selv om der bindes pænt
store beløb, giver det mindre end 1 procent i renteindtægt. Finanskrisen har i den grad sat sine spor i
forholdet renteindtægter/udgifter hvor forskellen er markant større end for et par år siden.
Regnskabet vil igen i år vise et et pænt overskud dels generelt fordi der er brugt mindre i forhold til
budgetteret. Jeg kører stadig rykkerprocedurer og dem der efterfølgende stadig ikke har lyst til at
deltage økonomisk bliver ekskluderet af klubben. Målet her er at alle tilmelder sig PBS så at alt
overføres automatisk. Ikke nok med at der er væsentlig nemmere for klubben, klubben sparer også
penge på det. Man kunne overveje at sætte et gebyr på de medlemmer der ikke ønsker at tilmelde
sig PBS.
Vi har i denne sæson været på uanmeldt besøg nede på Egedal Gymnasium. Dette har så udmærket
sig ved at der er kommet 3 – 4 nye medlemmer. Dette selvfølgelig for at tjekke at det er medlemmer
der spiller og ikke bare folk der snupper sig en enkelt time.
BESTYRELSE
Så vil jeg i gerne have lov til at takke bestyrelsen for godt samarbejde i sæsonen.
Jeg har, bestrider stadig både Formands og Kasserer posten, medmindre der selvfølgelig er en
kandidat der har lyst til at overtage en af disse. I år er det Formandsposten der er på valg. Jeg er
igen villig til genvalg, men målet er selvfølgelig at der er flere der kan deltage i bestyrelsesarbejdet.
I de 12 år jeg har været bestyrelsesmedlem har jeg ikke set næstformandsposten besat. Målet må
være at alle poster er besat til gavn for klubben. Jeg deltager igen i år aktivt i bestyrelsesmøderne i
Ølstykke Idræts Union samt de møder der er gennem kommunen. Er her pt. suppleant både til
bestyrelse og revisor i ØIU.
Og så var der lige det omkring sponsorer der desværre stadig er et hængeparti vi mangler at gøre
noget ved.

Ølstykke Badminton Club

Formands beretning generalforsamlingen
27. april 2010.

HJEMMESIDE
ØBC’s hjemmeside blev sidste år ændret betragtelig. Specielt i år har Ungdomsafdelingen gjort
flittig brug af denne og hævet informationsniveauet betragteligt. Også info fra Veteran samt
Husmoderafdeling er til stede på vores hjemmeside. Vi mangler så lige at få Motionsafdelingen og
Seniorafdelingen med. Det er ikke nemt og tager en del tid at komme i gang.
HJERTESTARTER
Siden sidste generalforsamling har vi været igennem 2 repetitionskurser af 2 timers varighed.
Formålet er at de deltagere der har været igennem det første 6 timers kursus bliver holdt ajour i den
viden der ligger i hjerte/lunge redning. Igen her er det vigtigt at sprede den viden vi har i klubben
omkring hjertestarteren så den dækker næsten alle idræts anlæggets åbningstider. De personer der
var nødt til at melde afbud, er blevet erstattet af andre, der ikke nødvendigvis havde erfaring med en
hjertestarter. Det gør at vi i dag har mere end 30 personer i og omkring Ølstykke Badminton Club
inklusiv Idrætsanlæggets hal personale der kan benytte en hjertestarter.

HALINSPEKTØR m.m.
Jeg vil også gerne sige tak til halinspektøren og hans personale, der sørger at åbne og lukke
badmintonhallen og ikke mindst at kunne lave aftaler med de enkelte halvagter omkring hallen hvor
vi selv sørger for at lukke og slukke samt at sætte alarmen til.
Også en tak til vores sponsorer, der gør det muligt at at få et ekstra bidrag.
Jeg vil også gerne sige tak til alle de frivillige i afdelingerne, som sørger for at vi har en klub med
masser af aktivitet. Det ser ud til at vi denne sæson har fået flere frivillige til udvalgsarbejde og
holdlederarbejde.
ØBC har spilletid alle ugens dage enten i hallen her eller på Egedal Gymnasium.
Også en stor tak til vores time bane spillere der om nogen er en vigtig faktor for vores
ungdomsarbejde.
Med dette vil jeg godt have lov til at sige tak for sæsonen 2009-2010.
Svend Aage Sørensen

Årsberetning for ungdomsafdelingen - april 2010

• Ungdomsafdelingen har ca. 100 spillere fordelt i aldersgruppen 6 til 17 år.
• Vi spiller mandag til fredag og vi har 10 hold i alt. En stor procentdel af
spillerne spiller 2 gange om ugen – det er kun nybegyndere der spiller 1 gang
om ugen og det er altid om fredagen. Der er ændret i hold sammensætningen i
slutningen af 2009. Det er nybegyndere og let øvede som der er flyttet rundt
med. Vi har haft en stor tilgang af spillere i aldersgruppen 7 til 13 år og det har
nu været muligt at oprettet hold der er aldersinddelt samt efter deres niveau.
Det har vist sig at være den helt rigtige beslutning. Det er de 2 trænere som har
nybegynderne og de let øvede spillere som har stået for den store omrokering
og det har været til stor gavn for alle.
• Holdturnering: Vi havde 7 hold med i SBKR’s dr/pi holdturnering. Ingen af
vores hold nåede til finalen i år – men alle har gjort en stor indsats.
• Individuelle turneringer : Der skal fortsat arbejdes på at få flere med ud til
turneringer – hvilket vil ske i ny sæson da udvalget spænder bredere og der
bliver større focus på nogle af de områder som vi ikke har fået gjort så meget
ved i denne sæson.
• Landdelsmesterskabet og Landsmesterskabet klarede vi også rigtigt godt – kik
på vores hjemmeside hvor I kan læse meget mere om vores medaljehøst.
• Hjemmesiden – der er blevet gjort en kæmpe indsats og vores hjemmeside er
efterhånden ved at være 100% up til date. Ifm sæsonstart er det meningen at
tilmelding af individuelle turneringen foregår via vores hjemmeside.
• Samarbejde ungdom / senior – der arbejdes fortsat på at få de bedste U15 og
U17 spillere med på nogle af senior træninger.
• Klubmesterskab afholdes med finalekampe søndag den 9. maj
• Træningsweekend afholdes ultimo august
• Der er tilmeldt 10 hold til SBKR’s holdturnering for sæson 2010 / 2011
• Trænere til ny sæson er ikke endelig på plads - men det er klar inden vi går på
sommerferie.
//Maj-Britt Paulsen
Ungdomsformand

21-4-2010
Indlæg fra SSU-formanden!
Så går sæsonen på hæld. En sæson der på mange områder har været spændende både på
banen, men i høj grad også udenfor banen.
Det er nu min 2. sæson som SSU formand Det der i høj grad er vigtigt er at det ikke er
enkeltmandspræstationer der løfter en sådan opgave. Det kan ikke lade sig gøre uden at man
er et hold. Det synes jeg vi er og sådan som opgaverne er fordelt, gør at tjansen ikke bliver
"sur".
Jeg kunne dog godt tænke mig at få nogle flere der kunne have lyst til og tage en tørn og det
må være på sin plads og se om vi kan arbejde for at få nogle unge og nye kræfter kørt i stilling
i de kommende sæsoner. Friste nogle af de yngre spillere.
En tak til senior-udvalget for det arbejde og engagement. Vi har alle en travl hverdag, så det
er prisværdigt at man stadig gider. Dette sagt i al beskedenhed, da den øvrige del af
seniorudvalget Merete, Anita og Jesper jo er de gamle senior spillere der har været med
længere end mange sikkert kan huske.
Det har også været 1. sæson med ny træner, en træner der har bred viden omkring
badminton. Vi kan alle blive bedre og træneren er meget lydhør for vores egne ideer og mål.
Det er jo ikke nogen hemmelighed at vi har 2 store hold i henholdsvis serie 1 & 3. Og det har
vi så stadig, på trods af at 1. holdet spillede om oprykning og 2. holdet spillede om
nedrykning.
1. holdet (kort):
I selve grundspillet vader 1. holdet direkte og uden besvær igennem som tophold.

I oprykningsspillet var det lidt hårdere og når der så også var vinterferier der drillede
holdsætningen sluttede 1. holdet sluttede på en 6. plads. Og man skylder vel og sige at 1.
holdet trak sig fra den sidste holdkamp, således at 2. holdet kunne stille op med deres faste
trup og undgå nedrykning.
2. holdet (kort):
Vi havde faktisk et ret stærkt 2. hold i år, så vores forventninger var store. Desværre igen må
man konstatere at flere ret gode spillere ret ofte har andre planer end og spille badminton 3
timer i weekenden. Rigtig ærgerligt, når nu vi har et godt spillermateriale.
Kampprogram for Ølstykke 2, Pulje 12 Senior - Serie 3

Der var da nogle sejre, men ikke nok til og ende på en 7. plads og dermed nedrykningsspillet.

Vi sluttede på en 5. plads og med 3 hold under os. Og ja vi overlevede og forbliver i serie 3.
Hvis vi skal kigge frem af ift. Kommende sæson, så er det vigtigt at vi allerede nu få en
tilkendegivelse fra samtlige spillere om hvorvidt de kan spille alle kampene til næste sæson. Vi
har udfordringer ift. og finde 8 piger til hver holdrunde og vi vil være 100% afhængige af, at
motionspigerne kan give os en håndsrækning.
Vi mister pt. Lene, Susanne Gudmandsen (usikker pga. rygproblemer). Vi ved pt. Heller ikke
hvornår Mie kommer tilbage efter sine lykkelige omstændigheder.
Der er unge spillere på vej op og vi gør et hårdt forsøg på at få tidligere spillere tilbage til
klubben. Alt andet lige vil det gøre det noget nemmere for de respektive holdledere (Merete og
René) og finde spillere til holdkampene.
Held og lykke med sæsonen 2010/2011
-Med venlig hilsen
René Sjøberg
SSU Formand

VTU beretning sæsonen 2009 - 2010

Veteran har fået et par ekstra spillere i sæsonen men desværre mistet lige så mange.
Fremmødet er forbedret i sæsonen og vi er 8 -12 spillere til træning.
Det mislykkedes igen i år at tilmelde holdet i SBKr regi i 2009/2010 sæsonen grundet
spillermangel. Det er aftalt at motionist og veteran stiller et fælles DGI hold i 2010/11
sæsonen.Vi har stadig lidt socialt hygge første tirsdag i måneden, hvor der indtages kaffe
og hjemmebag. Med hensyn til hjemmebageriet, går det på skift hvem der er bagermester.
En ærgerlig ting i denne sæson var at vi var nødt til at aflyse vores meget populære
Internationale Veteranturnering. Alt blev sendt ud til tiden, men desværre var det
begrænset med tilmeldingerne. Vi håber naturligvis at vi vil være i stand til afholde den
turneringen den 22. og 23. januar 2011 med Otto Fredskilde som formand.

Leif Matzen

16-04-2010
Denne sæson er gået meget godt, vi havde tilmeldt 4 hold til
Frederiksborg
Amts holdturnering.
1
1
1
1

mix hold i serie 1, det gik meget godt.
Herre hold
i elite – mesterrække, det gik også meget godt
Herre hold
i serie 3-6 (de bliver i rækken til næste år).
mix hold 4+2 i serie 3-4 (de bliver i rækken til næste år).

Der har været et godt samarbejde mellem Veteran og Motions afd på vores
herrehold 3-6 og det regner jeg med fortsætter i den nye sæson.
Det har igen været en meget god sæson med gode kampe.
Alene i vores holdkampe har vi haft 24 turneringskampe, hvoraf de 12 har
været hjemmekampe. Dertil kommer så alle de invitationsturneringer
vi har deltaget i. Her kan jeg nævne:
Amtmesterskab i Værløse.
Invitationstunering i Værløse.(2 Første pladser MD C HD C )
Viking turnering i Frederikssund.
Jægerspris tunering
( 1 Første plads MD C )
I alle disse turneringer har vi klaret os rigtigt godt med gode kampe
og social hygge, det er altid rart at spille mod andre klubber.
Vi træner jo som bekendt i Maglehøj hallen hver mandag . Vi har
spilletid fra kl 20 til 23.
Jeg vil sige at sæsonen startede ikke så godt, forholdene er ikke så
gode,
de første 10 gange var der kun varmt bad 8 gange derefter var der
varmt bad hver anden gang,
her på det sidste er det dog blevet bedre,
men ellers er vi glade for den måde vi spiller på. Der bliver sat
ca. 4 runder af en halv times varighed,
hvilket Poul Sørensen står for, derefter er der frit spil, hvor vi
kan udfordre hinanden. Dette går rigtigt fint.
Efter træningen sørger Boye Pedersen for social hygge.
Vi er på nuværende tidspunkt 34 medlemmer i en god sammenblanding
af
Unge som gamle.Vi har stadig mange oversiddere, da der kun er 20 der
kan spille ad gangen
Med Venlig Hilsen,
På Motions Udvalget Vegne.
Steen Pagh.

Husmorformandens beretning 2009/10
Husmorafdelingen har atter haft en fin sæson, uden alvorlige uheld med efterfølgende
langtidssygemeldinger. Vi er 44 aktive spillere og får 2 nye medlemmer fra næste sæson, så vi når
op på 46 aktive. Vores spilleplan, som giver os skiftende modstandere stort set hver gang, fungerer
rigtig godt, selv om det koster lidt ekstra arbejde at tage højde for de mange rejselystne pensionister.
Et trofast damehold nyder stadig godt at vores banetimer om mandagen.
I løbet af året har vi som vanlig haft tre turneringer: intern-, jule- og handicapturnering, som alle har
haft meget stor tilslutning. Her i slutningen af april ligger vores mesterskabsturnering. Alle
turneringer afsluttes med en hyggelig fælles frokost. Vi lukker sæsonen af med den årlige udflugt
den 4. maj. Sidste års udflugt gik til Zoologisk Have, hvor vi, inddelt i grupper, havde en
spændende zoo-dyst, hvis opgaver førte os rundt til havens forskellige dyr. Desværre var vi ikke så
heldige med vejret denne gang, da kølig luft og støvregn prægede det meste af vores ophold i Zoo.
Bagefter gik vi til Krøgers Familiehave på Pileallé, hvor vi inden døre hyggede os et par timer over
en herlig frokost. Jyttes Bus hentede os sidst på eftermiddagen. Men som altid en rigtig fornøjelig
dag med stor tilslutning trods vind og vejr. Vores juleturnering er det andet af årets højdepunkter
med et meget stort deltagerantal såvel til turnering som til den efterfølgende frokost. Her kåres også
Årets Nissepige og Humørpokalen bliver uddelt. I år var det Jytte E, Gertie, Ulla og Annette L, som
stod for det flotte og særdeles vel tilrettelagte arrangement. Megen ros og tak til arrangørerne for
det store arbejde.
Ovennævnte turneringer blev også i denne sæson suppleret af otte venskabskampe. Fire mod
Stenløse og fire mod Frederikssund. Lizzie sørger for afviklingen af disse kampe, som hun leder
med stor dygtighed. Vi har haft nogle rigtig gode kampe og har i denne sæson haft brug for vores
sejrssang 7 gange ud af de 8 kampe. Godt gået piger. Vi afslutter altid dagen med en god frokost og
hyggeligt samvær. Udover disse turneringer har nogle af os også i år deltaget i en firkantsturnering
arrangeret af Stenløse, hvor Lillerød, Herlev, Stenløse og Ølstykke kæmpede mod hinanden. Vi var
ikke så heldige med placeringer i år som sidste år, men vi havde en fornøjelig dag. Super Best
Ladies Cup 2010 arrangeret af Lillerød Badmintonklub i Lillerødhallerne fik i år deltagelse af 3 par
fra Ølstykke, hvoraf det ene par vandt deres pulje, og to af pigerne var særdeles heldige i det
efterfølgende amerikanske lotteri og kunne drage hjem med fine præmier. Arrangementet blev
desværre annonceret lidt sent og fandt sted en måned senere end sidste år. Derfor var der en del
piger, som ikke kunne deltage på grund af andre arrangementer.
Vores udvalg bestående af Inge A, Judith, Lizzie og Anni samt undertegnede har lagt et stort
arbejde i at få sæsonen til at lykkes så udbytterigt som muligt. Jeg vil gerne her sige tusind tak til
mine udvalgsmedlemmer for uvurderlig støtte og opbakning gennem sæsonen. En speciel tak til
Anni, som har måttet bruge ret så mange kræfter på at få vores spilleplan til at hænge sammen på
grund af temmelig mange afbud ind i mellem. Også en varm tak til alle spillere for den store
opbakning omkring vores aktiviteter og det daglige spil.
Igen i år skal vi sige farvel til et bestyrelsesmedlem, idet Lizzie har ønsket at blive afløst. I til
sammen rigtig mange år har Lizzie ydet en kæmpe indsats for husmorafdelingen, og det er
forståeligt, at hun nu gerne vil stoppe. Herfra skal lyde mange tusinde tak for hendes store arbejde
gennem årene. Heldigvis har Anette Druekær sagt ja til at træde ind i stedet for Lizzie. Hun bydes
hermed velkommen i bestyrelsen, hvor vi glæder os til det kommende samarbejde.

Ingrid Grünewaldt

