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Ligesom tidligere år vil jeg bede generalforsamlingen betragte min og udvalgsformændenes
beretninger som et hele og derfor anmode om en samlet godkendelse.
UNGDOM
Der er i den forgangne sæson udmeldt og indmelt en en masse i ungdomsafdelingen, men det ser ud
til at der heldigvis er flere og flere der bliver i klubben. Ungdomsafdelingen har i skrivende stund
120 medlemmer takket være Lise samt hendes fantastiske udvalg hun trækker på.
Træningslejren der blev afviklet i sidste weekend af august 2012, blev igen en succes, og ser ud til
at blive en årlig begivenhed.
Spændende bliver det også at ØBC har fået en turnering til afholdelse 17. og 18. august 2013.
Ølstykke badmintonhal er reserveret til formålet og Bækkegårdsskolen er ligeledes bestilt som
backup.
Selv om besparelserne i kommunen er i fokus, er det alligevel lykkes at bibeholde årets lederpris
uddelinger samt mesterskabs pris overrækkelser. I år var der ikke så mange, men set i lyset af at
flere og flere ungdomsspillere rykker op i rækkerne bliver der naturligvis også sværere at vinde.
Alligevel var der 14 ungdomsspillere jeg med stor glæde var på talerstolen for at præsentere og
fortælle om deres individuelle resultater. I år foregik de igen i Smørums Idrætscenter og det var den
10. april. Årsagen til det er med her er fordi det er præstationer foregået i kalenderåret 2012.
SENIOR
Seniorafdelingen er medlemsmæssigt på samme niveau som sidste år. Det har desværre ikke set ud
til at en oprykning i Sjællands serien har betydet noget for medlems tilgangen. 1. holdet har med hiv
og sving klaret sig og spiller også næste år i Sjællands serien.
VETERAN
Vor veteranafdeling har igen i denne sæson kørt stabilt med medlemstallet, hvor der er ca. 12-14
aktive. Vores årlige internationale veteranturnering blev afviklet i år igen. Der var år deltagere fra
Tyskland, samt en masse deltagere fra klubberne på Sjælland. Desværre svigtede svenskerne os i år.
Det blev økonomisk til et overskud på omkring kr. 8.400,- hvilket afspejles i regnskabet
MOTION
Motionsafdelingen har igen kørt tilfredsstillende. Masser af tilmeldte hold til Regions turneringen,
og enkelte har deltaget ved invitationsturneringer. Forholdende i Maglehøjhallen er stadig ikke for
gode, men vi får da spillet badminton.Vi savner stadig at der kommer flere motionister over og
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spiller om tirsdagen sammen med Veteranerne. MSU har i dag 33 spillende medlemmer. Mange
motionister har aktivt også deltaget i afviklingen af vores veteranturnering. Vi håber at mange vil
være med til at hjælpe når også ungdomsturneringen i august skal afvikles.
HUSMODER
Husmoderafdelingen er i denne sæson gået lidt tilbage nu til 42 medlemmer. En stor og
velfungerende afdeling med spil og socialt samvær Ingrid Grünewaldt leder den godt sammen med
et godt og velfungerende udvalg/bestyrelse til at hjælpe sig med træning og ikke mindst de
indbyrdes kampe med både Frederikssund samt Stenløse.

BANUDLEJNING
Baneudlejningen har kørt nogenlunde i den forgangne sæson. Vi har nogenlunde det samme antal
medlemmer, men jeg kunne jo godt tænke mig at flere meldte sig ind i klubben. En åbent
arrangement kunne muligvis skærpe interessen for badminton sporten. Antallet af banespillere om
lørdagen er steget ikke mindst på baggrund af interesserede forældre der giver deres børn lidt ekstra
træning, eller er det omvendt ?? Søndag er der pt. Ikke nogen baneudlejning. Baneudlejningen
overskygges desværre igen af gentagne aflysninger på Egedal Gymnasium. Sæsonnen startede med
at sportshallen på gymnasiet var lukket indtil uge 40 på grund af reparation af lofterne.
Medlemmerne brokkede sig naturligvis, men der er desværre ikke meget at stille op. Jeg klager
gang på gang men slår i en dyne føler jeg. Skolerne generelt er ikke meget for at foreningerne
bruger deres haller selvom de faktisk skal gøre det. Jeg informerer Mogens Schröder, Kultur og
Fritids afdeling samt Svend Kjærgaard Jensen der stadig er formand for bestyrelsen på Egedal
Gymnasium.
ØIU
Jeg er stadig en del af bestyrelsen i Ølstykke Idræts Union og har været så heldig at få Berit
Svendsen med som suppleant i unionen. Berit deltager i unions møderne hvor der afvikles ca. 5
møder i løbet af en sæson. Berit har også i den forgangne sæson deltaget sammen med mig når
kommunen har indkaldt foreningerne til deres årlige møder
BADMINTONHALLEN
Jeg skal stadig aflevere ønskesedler til ØIU om hvad vi i ØBC mener der er behov for at få
udskiftet, repareret m.m. I sæsonen 2012-2013 er intet sket hvad det angår. Min ønske seddel
beskriver indeholder stadig et ønske om at få termograferet alle haller så man kan finde løse
forbindelser inden de starter en ildebrand op. Et godt eksempel er den stearrinlys fabrik der for
nylig nedbrændte formentlig på grund af fejl i de elektriske installationer. Et ønske er stadig at
vores hal gulv bliver slebet og malet, opholdslokalet på første sal bliver malet/renoveret samt
skabene bagest bliver udskiftet.
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Kiosk
Vores kiosk kører som vanlig godt med godt mandskab og godt ledet af Poul Sørensen. Desværre
har medlemmerne svigtet besøget i denne sæson hvilke har givet udslag i en betydelig lavere
omætning. Det er herfor besluttet at kiosken kun er åben mandage og onsdage. Ved holdkampe
lørdage og søndage vil der også være lukket. Ved større stævne arrangementer vil der være åbent
også.

Børneattester
Der er stadig stor fokus på børneattester og med rette. Der findes stadig fra år til år personer der
bliver fundet ved hjælp af disse. Så selv om alle klubber i hele Danmark sender over en ½ million
attester til undersøgelse via Rigspolitiet - Center for Almen Jura, findes der stadig personer der må
være at ærklære for uegnede til at have med børn under 15 år at gøre.
Vi skal huske i ØBC at alle over 15 år, det være sig trænere, bestyrelser der har med denne gruppe
at gøre, udvalg og sågar holdledere skal have underskrevet en børneattest til videre undersøgelse
hos Rigspolitiet. Man bruger i dag netop børneattester som en slag pres fra kommunerne. Jeg skal
som formand skrive under/lægge hovedet på blokken på at vi som idrætsklub insender og hvis ikke
forholder man sig ret til ikke at yde medlemstilskud.

MEDLEMSTAL m.m.
I dag har Ølstykke Badminton Club totalt 400 aktive samt 28 passive medlemmer hvilket desværre
en trend der desværre ser ud til at fortsæte
Klubbens økonomi vil fremgå af årsregnskabet. Regnskabet vil i denne sæson vise et mindre
underskud. 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

Regnskabet for 2012-2013 ser fornuftigt ud. Et lille minus på knap 1.900 og det selvom vi har solgt
masser af klubdragter. Vi skal i de næste sæsonner være bedre til hurtigere at inmelde og opkræve,
og være bedre til opfølgning på grund af manglende betalinger. Vi skal reducere på udgifts siden
hvilket også vil figurere på budgettet. Vi skal overveje om vi skal søsætte et opkrævnings gebyr for
dem der ikke har betalings service da det er væsentlig dyrere at udsende opkrævningen frem for
bare et automatisk træk på medlemmets konto. Et åbent arrangement ville muligvis også være en
god ide for evt. at få flere medlemmer. Flere medlemmer er lig med flere midler. Rykkerprocedurer
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er blevet færre, men dem der bliver opkrævet via rykkeropkrævninger vil få påført et gebyr på kr.
100,HJEMMESIDE
ØBC’s hjemmeside er blevet fornyet. Den er overskuelig og betydelig nemmere end den sidste vi
havde. Lars Rieneck meldte sig hurtigt som frivillig til at få opbygget noget nyt. Vi har fra
ClubPeople fået en CMS sølvpakke. God og overskuelig hjemmeside og flittigt brugt har jeg
indtryk af. Lars, René(SSU) samt Leif(VSU) har tillige været på kursus i brugen/opsætningen.
Man skal dog altid huske på at informationerne ikke kommer ad sig selv. Lars har det ligesom
løver, han vil stopfodres med informationer som han så kan sætte ind på vores hjemmeside. Husk en
statisk hjemmeside = en død hjemmeside og interessen vil stille og roligt stoppe. Så venligst alle
afdelinger, vær rar at hæve informations niveauet så vi kan få mere på hjemmesiden
HJERTESTARTER
Vi har på hjemmesiden i øvrigt prøvet at spørge om noget firma eller privat vil sponsere
vedligeholdelse af vores hjertestarter. Det koster knap kr. 2.500,- for vedligeholdelse.
Jeg vil også i løbet af den kommende sæson søge om flere gratis kurser i hjerte lunge redning, for at
have en bred vifte af medlemmer der kan lære ikke mindst brugen af en hjertestarter men endnu
vigtigere, hjerte lunge redning som er meget vigtigt
BESTYRELSE
Så vil jeg gerne have lov til at takke bestyrelsen for godt samarbejde i sæsonen.
Jeg har nu været kasserer i 10 år og går ind i formandsposten på mit 8. år. Jeg har ingen planer om
at skille mig af med posterne for tiden, men medlemmerne bør forstå det er uhensigtsmæssigt at
fungere både som formand og kasserer. Så længe ingen melder sig, fortsætter jeg naturligvis.
SPONSORER
Er desværre stadig et problem. Det er for mig at se sværere at få lavet et udvalg til dette arbejde end
at få et medlem ind i bestyrelsen. Dette arbejde er jo netop det der giver ekstra midler til en
idrætsklub. Jeg har desværre aldrig haft tid, Men at finde en enkelt person til en start og så prøve at
ansøge de forskellige bank fonde om ekstra midler ville være en god start. Jeg tror folk er bange for
at de skal stemme dørklokke ude i forskellige virksomheder, hvilket ikke behøver at være tilfældet.
Lad os nu komme igang
Også en tak til vores sponsorer, der gør det muligt at at få et ekstra bidrag.
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HALINSPEKTØR m.m.
Jeg vil også i år 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.

Til sidst vil jeg 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 2012-2013.

Svend Aage Sørensen
Formand-kasserer ØBC

15-4-2013

Indlæg fra SSU-formanden!
SÅ ER DER DØMT O P R Y K N I N G !!!
4. sæson som formand og et velfungerende lille SSU-udvalg.
Det er nu 4. sæson med Torben Høj som træner, og vi har valgt at fortsætte med denne
løsning, når vi går ind i 5. sæson. Torben har igennem sæsonen været lydhør overfor vores
ønsker og krav til træningen.
Et ”lille” SSU udvalg…
SSU udvalget består indtil videre af Stefan, Anita, Merete og René.

Lidt om resultaterne for de 2 hold.
1. holdet (kort):
I selve grundspillet ender 1. holdet på en 6. plads med kun 10 point. Der var 5 kampe med
resultat 7-6 og kun 2 af dem med en sejr til ØBC.

Og i nedrykningsspillet slutter vi på en flot 3. plads. Og Værløse som vi kun slog 7-6 rykker
også ned i serie 1 sammen med Nivå og Ringsted, så det var close race.

Dette resultat har kun kunnet lade sig gøre, fordi vi ikke har haft skader, og der ikke har været
udfordringer med ferier.
Og ja vi kunne godt tænke os at lave et stort 2. hold, men desværre har vi stadig ikke fået den
nødvendige tilgang.

2. holdet (kort):
Der er hverken oprykning eller nedrykning på tale i Herre-rækken.
En række, der er kendetegnet ved de spillere, der var til overs, da alle de andre hold var besat
i de noget mere interessante rækker 
Ung som gammel og vores reserver til 1. holdet har heller ikke haft de store udfordringer.
Vi slutter som 3. sidst, og hvor vi ikke har kunnet stille hold tre gange.

Held og lykke med sæsonen 2013/2014
-Med venlig hilsen
René Sjøberg
SSU Formand

Beretning for ungdomsafdelingen 2012/2013

Ungdomsudvalget som består af, Alexander Højmark Nielsen, Flemming Jørgensen, Anders
Husum, Jørgen Lange, Christine Pallensen, Dorte Christensen og undertegnede.
Vi har i år haft træningshold alle ugens dage fra kl. 16-18 mandag-onsdag-fredag og 16-19 tirsdag
og 15-19 torsdag. Alle træningshold har været godt fyldt op. Det skyldes at vi har bestræbt at os på
at alle spillere træner 2 gange om ugen, undtageT nybegynderne, som spiller om fredagen. Om
fredagen har vi gennem hele sæsonen haft frit spil for alle ungdomsspillere kl.15-16.
Ved sæsonens afslutning i år er vi 120 medlemmer i ungdomsafdelingen. Der har både været en del
spillerafgang, men også tilgang af ca. 40 nye medlemmer.
Ved sæsonstarten gennemførte vi igen i år en træningslejr for alle aldersgrupper. Lejren varede fra
fredag eftermiddag til søndag middag og i alt deltog ca. 50 spillere. På lejren havde vi inddelt
spillerne i to hold. Vi havde således et hold i hallen, og et et hold enten til teori eller til anden
fysisk aktivitet. Søndag skulle vi have haft Lars Påske på besøg som gæstetræner, men han meldte
desværre afbud lørdag aften. Lejren var en stor succes og vi gentager den igen ved sæsonstart i år.
I år har der været tilmeldt 5 hold til holdturneringen i SBKr. Alle holdene har klaret sig pænt i
deres puljer.
I år havde vi også 4 hold tilmeldt i DGI’ s holdturnering. Her har holdene også klarest sig godt, og
igen er det værd at fremhæve både U11, U13 og U15 holdene blev udtaget til LM. Ved LM fik de
en stor oplevelse, og U11 holdet tog en flot sejr og guldmedaljerne Stort tillykke til alle tre hold.
I december lavede vi en juleturnering på tværs af alle årgange. Det var et fantastisk fremmøde til
turneringen, i alt ca. 70 børn  Der blev spillet en masse kampe i form af en holdturnering på tid og
på nogle baner med forhindringer. Juleturneringen skal helt sikkert gentages i næste sæson.
Vi haft rigtige mange spillere ud til individuelle turneringer. Det betyder at rigtig mange af vores
spillere i løbet af sæsonen er rykket op i højere rækker. De gode resultater ses også ved at vi havde
flere spillere som i december blev sjællandsmestre.
DGI havde i år lavet en del om på deres turneringsstruktur. Det betød at vores spillere dels deltog i
landsdelsmesterskaber i efteråret, hvor vi fik en god høst medaljer med hjem, men herud over var
der også en del som deltog i udtagelsesstævnet til Landsmesterskabet. Ølstykke var så gode at vi fik
udtaget i alt 28 spillere til landsmesterskaberne, og heraf havde 25 mulighed for faktisk at deltage i
mesterskaberne. Ved landsmesterskaberne lykkedes det også at få medalje med hjem med 2
medaljer Mathias Faarborg U11 fik en flot Bronze medalje og Natasja Kaltoft Palmelun og flot
Guldmedalje.
I april i år uddelte Egedal kommune hæderspriser til sportsudøvere som havde gjort sig særligt
bemærkede. Vi havde i år 14 spillere med mod 23 sidste år.

Nu er sæsonen ved at være slut og vi slutter sæsonen af med at spille klubmesterskaber.
Klubmesterskaberne i år bliver afviklet i 3 rækker i U9 til U15. I U17 er der kun herresingle. Ved
mesterskabet uddeler vi også ”året figther” pris. Prisen gik sidste år til Sofie Bosholdt. Det er endnu
en hemmelighed, hvem der får den i år.
Vi går i ungdomsudvalget nu i gang med at planlægge den kommende sæson. Det betyder, at alle
spillere for tilsendt en indbydelse og tilmelding til den kommende sæson. Det er vores forventning
at vi også snart har styr på trænersituationen for næste sæson.
Til August skal vi afholde en åben turnering u U13ABC og U15ABC- Den planlægning er vi også i
gang med.
17. april 2013 Lise Bjørn Larsen

17-04-2013
Denne sæson er gået meget godt, vi havde tilmeldt 4 hold
til DGI Nordsjælland holdturnering.
1 mix hold i serie 2
1 mix hold i serie 1-2
1 Herre hold i elite /Mester række
1 Herre hold i serie 1-2

4+4
4+2
8 herre
8 herre

Det er gået nogenlunde godt for holdende de bliver i rækken.
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.
Det er altid hyggeligt at spille mod andre klubber også for at se hvor vores
niveau.
Vi har også deltaget i åbne turneringer det har også været hyggeligt, men det er
svært at trække spillerne til for det kan værre svært at sætte en hel weekend af
Når vi også har holdkampene.

Vi træner jo som bekendt i Maglehøj hallen hver mandag. Vi har spilletid fra kl
19 til 23, men der har Poul Sørensen heldigvis fået lavet en aftale med
gymnastikken om at vi kan starte kl 19, men det gælder kun for 1 sæsonen af
gangen, 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.
Jeg vil sige at forholdene er under al kritik der er enten meget varmt vand eller
meget kold vand når vi bader. Der lugter også rigtigt grimt og der er møg
beskidt det er også et problem at man ikke kan sidde ordentligt mellem og efter
kampene.
Vi er på nuværende tidspunkt ca 30 medlemmer.Vi har i perioden desværre
haft en del skader og et par udmelderser.
Vi har stadig mange oversiddere, da der kun er 20 der kan spille ad gangen
Med Venlig Hilsen,
På Motions Udvalget Vegne.
Steen Pagh.

Beretning VTU
Afdelingen er fortsat på 12 spillere og oftest 6-10 spillere til træning.
Veteran er glade for at stille hold (DGI Motionist 8 herrer serie 3-5) i fællesskab med
Motionistafdelingen. Veteran- og motionistafdelingen stiller med ca. 4 spillere hver. Derudover
deltager nogle spillere på andre af motionistafdelingens hold.
Ølstykkes Internationale veteranturnering blev igen i afviklet den 3. weekend i januar. Der var
deltagelse af 108 spillere fordelt i aldersgrupperne 40 – 65 år og kategorierne M og A (A og B blev
slået sammen til en række). Ølstykke deltog i år med 10 spillere – en fremgang fra 3 spillere i 2012.
Turneringen blev i år for første gang åbnet for tilmelding på badmintonpeople.dk. Vi vil til efteråret
sørge for at alle klubber på Sjælland modtager invitation til turneringen i 2014.
P.u.v.
Leif Matzen
15/4/2013

Husmorformandens beretning 2012/13
Husmorafdelingen består for øjeblikket af 42 aktive spillere heraf 1 langtidssygemeldt. Vi har
heldigvis udsigt til sandsynligvis 2 nye spillere fra næste sæson, og vi har atter haft en fin sæson.
Vores spilleplan, som giver os skiftende modstandere stort set hver gang, fungerer rigtig godt, selv
om det koster noget ekstra arbejde at tage højde for de mange rejselystne pensionister. Og et trofast
damehold nyder også stadig godt af vores banetimer om mandagen.
I løbet af året har vi haft vores sædvanlige 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
tirsdag den 7. maj. Sidste års udflugt gik til Stevnsfortet, hvor vi startede dagen med en herlig
rundvisning både under jorden og ovenpå i flot solskin med blå himmel men en noget kølig vind.
Herefter kørte vi til Højeruplund Kro, hvor frokosten blev indtaget. Heldigvis var der også tid til en
fin gåtur langs Stevns klint og et kik ind i Højerup gamle kirke, inden vi startede turen hjem med
Jyttes Bus. Som altid en rigtig fornøjelig dag med stor tilslutning. 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. Med hensyn til
humørpokalen var det sidste gang, den blev uddelt, da man har besluttet at nedlægge den. I år var
det Hanne Jarberg, Hanne Jensen og Yvonne, som stod for et flot og særdeles vel tilrettelagt
julearrangement. Megen ros og tak til arrangørerne for det store arbejde.
Ovennævnte turneringer blev også i denne sæson suppleret med otte venskabskampe. Fire mod
Stenløse og fire mod Frederikssund. Vi har vundet 1 kamp mod Stenløse, spillet lige 1 kamp og tabt
2. Vores kampe mod Frederikssund har været ligeligt fordelt, idet vi har tabt 2 og vundet 2. Alt i alt
fint klaret piger. Vi må se i øjnene, at udekampene mod både Stenløse og Frederikssund fremover
desværre finder sted på andre dage end tirsdag, men omvendt må disse klubber jo også affinde sig
med at deres udekampe mod os finder sted på andre dage end deres normale spilledag. Det kan ind i
mellem give problemer med at finde deltagere, da folk jo også er involveret i andre ting. Vi afslutter
altid kampdagene med en god frokost og hyggeligt samvær.
I efteråret var der atter arrangeret en tur sydpå, denne gang til Fuerteventura. Gruppen ikke helt så
stor som tidligere, men alle gav udtryk for en fin tur med varmt og dejligt vejr og andre oplevelser
end på Lanzarote.
Vores udvalg bestående af Inge A, Judith, Anette D og Anni samt undertegnede har atter 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 stor tak til
Anni, som bruger temmelig meget tid på at få vores spilleplan til at hænge sammen på grund af de
mange afbud ind i mellem. Også stor tak til Anette for det store arbejde med at få vores hjemme- og
udekampe til at gå op i en højere enhed. Og til Judith stor tak for fin opfindsomhed med hensyn til
vores præmier. Og ikke mindst stor tak til Inge for at holde styr på vores økonomi. Til sidst en
varm tak til alle spillere for den store opbakning omkring vores aktiviteter og det daglige spil.
Det er rigtig dejligt, at vi heller ikke i år skal sige farvel til nogle af vores bestyrelsesmedlemmer,
og jeg glæder mig meget til at fortsætte vores fine samarbejde.
Ingrid Grünewaldt

