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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 for øjeblikket 127
medlemmer.
17. og 18. august blev der afholdt en turnering U13 og U15 ABC. Denne turnering gav et pænt
overskud. Yonex sponserede præmierne
Træningslejren der blev afviklet i sidste weekend af august 2013, blev igen en succes, og ser ud til
at blive en årlig begivenhed. Man måtte denne gang benytte sig af Jyllinge svømmehal da Ølstykke
svømmehal var lukket grundet fund af legionellabakterier i baderummene.
Selv om besparelserne i kommunen er i fokus, er det alligevel lykkes at bibeholde årets lederpris
uddelinger samt mesterskabs pris overrækkelser. Disse leder og mesterskabspriser er nu rykket til
november måned.
Spændende bliver det også at i forbindelse med det kommende verdensmesterskab i badminton, der
jo afholdes i Ballerup, kommer 12 U13/U15 spillere med fra Wuxi i Kina. I forbindelse med deres
ophold her i landet er ØBC blevet indkaldt til møde med idrætsinspektør Jan Ludvigsen, Kultur og
Fritidschef Peter Rugholm samt leder for Ølstykke Idrætsanlæg Sonya Pratt mandag den 5. maj
2014 kl. 17:00. Lise Bjørn Larsen, Flemming Jørgensen samt undertegnede deltager i dette møde.
Kunne være sjovt og spændende at samtræne med disse unge mennesker.
SENIOR
Seniorafdelingen er medlemsmæssigt på samme niveau som sidste år, og der er muligvis et par nye
spillere undervejs. Senior har spillet i Sjællandsserien igen i denne sæson, men ved ikke endnu om
man får lov til at blive der. Det kommer an på antallet af nedrykkende hold fra Danmarksserien.
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 og med pænt overskud.
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
spiller om tirsdagen sammen med Veteranerne. MSU har i dag 31 spillende medlemmer. Mange
motionister har aktivt også deltaget i afviklingen af vores ungdomsturnering samt veteranturnering.
Jeg håber at lige så mange vil være med til at hjælpe ved den kommende turneringer der afholdes af
ØBC.
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HUSMODER
Husmoderafdelingen er i denne sæson repræsenteret af 43 medlemmer. En del af afdelingens
medlemmer er blevet passive medlemmer. Det er stadig en stor og velfungerende afdeling med spil
og socialt samvær. Det sociale ikke mindst på grund af julefrokost og sommer udflugt der afholdes
hvert år.
BANUDLEJNING
Baneudlejningen har kørt nogenlunde i den forgangne sæson. Vi har det samme antal medlemmer,
men jeg kunne jo godt tænke mig at flere meldte sig ind i klubben. Fra Egedal kommunes side
forsøger man at planlægge et åbent hus arrangement i 2015. Jeg har meddelt at ØBC er interesseret.
Et sådant åbent hus arrangement kunne måske få interesserede til at indmelde sig.
Baneudlejningen overskygges desværre igen af ikke aftalte aflysninger på Egedal Gymnasium.
ØIU
Jeg er stadig en del af bestyrelsen i Ølstykke Idræts Union. Der afvikles ca. 5 møder i løbet af en
sæson.
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 2013-2014 er intet sket hvad det angår. Min ønske seddel
indeholder stadig et stort ønske om at få termograferet alle haller så man kan finde løse forbindelser
inden de starter en ildebrand op. Desværre nedbrændte Charlottenlund Badminton Klub hvilket
meget vel kan skyldes fejl i 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. Yderligere ønske må være at de tæppebelagte trin fra 1. til 2. sal bliver udskiftet med
linoleum. Jeg har også ønsket et nyt speaker anlæg da det nuværende er forældet og nedslidt.
Alle disse ønsker bliver så behandlet i EIF, Egedal Idræts Fællesskab, der beslutter i samarbejde
med Kultur og Fritidsudvalget.

Kiosk
Vores kiosk kører som vanlig godt med godt mandskab og godt ledet af Poul Sørensen. Kiosken har
kun været åben mandage og onsdage hvilket har nedbragt underskudet. Ved holdkampe lørdage og
søndage er der også lukket. Ved større stævne arrangementer vil der være åbent. Underskudet for
kiosken er lidt større end beregnet hvilket skyldes indkøb af ny opvaskemaskine samt ovn.
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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, bestyrelsesmedlemmer og holdledere
der har med denne gruppe at gøre, skal acceptere at klubben indsender en fra dem underskrevet
børneattest til videre undersøgelse hos Rigspolitiet. Man bruger i dag netop børneattester som en
slags 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 ca. 400 aktive og 29 passive medlemmer i klubben, samme som
sidste sæson.
Klubbens økonomi vil fremgå af årsregnskabet. Regnskabet vil i denne sæson vise et mindre
overskud. Selve det reviderede regnskab har været tilgængeligt for medlemmerne de sidste 10 dage
i henhold til vedtægterne udskrevet og fremlagt i klublokalet samt indsat på vores hjemmeside.
Spørgsmål til regnskabet vil blive besvaret under dette punkt.
BANK OG REGNSKAB
Regnskabet for 2013-2014 ser godt ud ikke mindst på grund af ekstra indtægt fra
ungdomsturneringen. Et lille plus på knap 2.700 kr. Det skal også komme ungdomsafdelingen til
stor ros at de ved deres arrangementer altid får solgt ud af klub tøjet.
Jeg har i denne sæson overført et større beløb til Arbejdernes Landsbank. Denne bank giver
betydelig flere renter end Danske Bank.
Rykkerprocedurer er blevet færre, men dem der bliver opkrævet via rykkeropkrævninger vil få
påført et gebyr på kr. 100,-. Denne sæson har budt på flere indberetninger end normalt. Jeg har
blandt andet måtte udfylde skemaer til NETS (tidligere PBS) samt indsende referat fra sidste
generalforsamling og ikke mindst indsendelse af vedtægter. Dette, som de siger, for at forhindre
hvidevask af penge samt terrorfinansiering. Et meget tidskrævende arbejde
HJEMMESIDE
ØBC’s hjemmeside mangler i stor grad information fra flere afdelinger. Lars Rieneck, der bestyrer
dette arbejde, ”skriger” efter input. Vi skal jo huske på at hjemmesiden er ØBS’s ansigt udadtil.
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
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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.
BESTYRELSE
Så vil jeg gerne have lov til at takke bestyrelsen for godt samarbejde i sæsonen. Vi har ikke holdt så
mange møder, men det har fungeret alligevel. Målet må være at få flere i bestyrelse så alle pladser
er besat.
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 i år heller ikke haft tid, men vi skal prøve at søge de forskellige bank
fonde om ekstra midler. Dette ville være 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.
HALINSPEKTØR m.m.
Jeg vil også i år sige tak til halinspektøren og hans/hendes 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. Mogens Schröder valgte at stoppe
med udgangen af marts 2013 for at gå på pension. Jeg har allerede haft mulighed for at hilse på hans
afløser der hedder Sonya Pratt.
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 2013-2014.

Svend Aage Sørensen
Formand-kasserer ØBC

8-4-2014

Indlæg fra SSU-formanden!
I skrivende stund kender vi ikke skæbnen for 1. holdet og om vi bliver i sjællandsserien eller
rykker ned.
5. sæson som formand og et velfungerende lille SSU-udvalg.
Et ”lille” SSU udvalg…
SSU udvalget består indtil videre af Merete, Anita, Martin & René
Lidt om resultaterne for 1. holdet i Sjællandsserien
1. holdet (kort):
I selve grundspillet ender 1. holdet på en 7. plads med kun 5 point.
Det lykkes os faktisk kun at slå vores 2 nabobyer Skovlunde og Ledøje-Smørum.

Og i nedrykningsspillet slutter vi på en flot 4. plads. I skrivende stund kender vi desværre ikke
det nøjagtige antal af nedrykkere og derfor kan vi ikke sige med sikkerhed at en 4. plads er
nok til at sikre os overlevelse i sjællandsserien.

Generelt har vi været hårdt ramt specielt på pigesiden. Men også afbud fra de stærkeste
herrer har været en udfordring.
Med håbet om at vi bliver i Sjællandsserien takker jeg for sæsonen og giver stafetten videre til
Martin Olsen (hvis han bliver valgt) for sæsonen 2014/2015.
Held og lykke med sæsonen 2014/2015
-Med venlig hilsen
René Sjøberg
SSU Formand

Beretning for ungdomsafdelingen 2014/2014

Ungdomsudvalg som består af, Alexander Højmark Nielsen, Flemming Jørgensen,
Anders Husum, 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,
undtagen nybegynderne, som spiller om fredagen. Vores træningshold er nu så
fyldt, at vi har børn på venteliste til næste sæson
Ved sæsonens afslutning i år er vi 120 medlemmer i ungdomsafdelingen. Der har
både været en del spillerafgang, men også en tilgang af ca. 40 nye medlemmer.

Ved sæsonstart gennemførte vi igen i år en træningslejr for alle aldersgrupper.
Lejren varede fra fredag 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
sjællandsmester.

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 Landsmesterskaber. 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 marts uddelte Egedal kommune hæderspriser til sportsudøvere som havde gjort
sig særligt bemærkede. I år havde vi ikke mindre end 14 spillere med. Det er en
væsentlig fremgang i forhold til sidste år, hvor vi havde 3.

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

Beretning VTU
Afdelingen har med 19 spillere fået en del tilgang og oftest 10-12 spillere til træning.
Veteran er glade for at stille hold i fællesskab med Motionistafdelingen, primært DGI Motionist 8
herrer serie 3-5. 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 96 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 7 spillere – 3 færre end i 2013.
P.u.v.
Leif Matzen
5/4/2014

12-4-2014

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
1 Herre hold i elite /Mester række
1 Herre hold i serie 3-6

4+4
4+2
8 herre
8 herre

Det er gået så godt for holdende at de bliver i rækken
dog vil jeg sige at det er gået ekstra godt for vores 8 herre hold
serie 3-6 at de er blevet inviteret til Landsmester skaberne,men kunne ikke deltage
pga manglende tilmelding.
der er dog i skrivende stund lidt usikkerhed omkrin elite/mesterrækken
om 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 er
Vi har også et godt samarbejde med veteran afd når vi spiller vores holdkampe.
Vi har spillet et par invitations turneringer og det er gået meget godt
især i Jægerspris hvor 4 af vores damer var i finalen mod hinanden
så ØBC vandt.

Vi træner jo som bekendt i Maglehøj hallen hver mandag. Vi har spilletid fra kl 20 til
23, men der har Poul Sørensen heldigvis fået lavet en aftale med gymnastikken om at
vi kan starte kl 19,30, 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 34 medlemmer. Vi har i perioden desværre haft en
del skader.
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 2013/14
Husmorafdelingen har atter haft en fin sæson og består for øjeblikket af 42 aktive spillere. Desværre
må vi sige farvel til en af vore spillere til næste år, men til gengæld får vi en ny aktiv spiller ind, og
der er mulighed for, at et af vore passive medlemmer igen kan blive aktiv. Vores spilleplan, som
giver os skiftende modstandere stort set hver gang, fungerer stadig 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 6. maj. Sidste års udflugt gik til Roskilde adelige Jomfrukloster, hvor vi startede dagen
med en fornøjelig rundvisning både indenfor og udenfor i det smukkeste solskin med blå himmel og
lunt vejr. Bagefter gik vi ad gågaden til Den gamle Købmandsgård med et kik indenfor i de gamle
lokaler. Derfra videre til "Sagafjord" , hvor en dejlig frokost blev indtaget, mens vi sejlede rundt på
Roskilde Fjord. Efter frokosten blev der også tid til en slentretur omkring Vikingeskibsmuseet samt
et kik ind i Galleriet i det gamle gasværk. 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. I år var det Karen
Thorup, Lisbet, Linda og Merete Eriksen, som stod for et meget flot og særdeles vel tilrettelagt
julearrangement. Megen ros og tak til arrangørerne for et kæmpe arbejde.
Ovennævnte turneringer blev også i denne sæson suppleret med otte venskabskampe. Fire mod
Stenløse og fire mod Frederikssund. Vi har i denne sæson desværre ikke spillet helt op til vores
standard, da vi kun har vundet 1 kamp og spillet 1 uafgjort mens resten er tabt. Det skal dog
indskydes, at mange af kampene har været særdeles tætte og med mange tre-sættere. Da vores
udekampe finder sted enten onsdag eller torsdag, kan det ind i mellem give problemer med at stille
de rigtige hold, da folk jo også er involveret i andre ting. Vi afslutter altid kampdagene med en god
frokost og hyggeligt samvær, som alle nyder rigtig meget.
I oktober måned havde vi igen et flot arrangement til Lalandia i Rødby med meget fin tilslutning
ialt 24 deltagere. Her hyggede vi os sammen fra tirsdag til fredag og nød godt af de gode tilbud af
sportslig karakter.
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 varm tak til
Anni, som bruger meget tid på at få vores spilleplan til at hænge sammen på grund af de mange
afbud ind i mellem. Også en stor tak til Anette for et stort og noget besværligt arbejde med at få
vores hjemme- og udekampe til at gå op i en højere enhed samt et altid flot dækket frokostbord. Og
til Judith tusind tak for altid herlig opfindsomhed med hensyn til vores præmier. Og ikke mindst en
stor og varm tak til Inge for at holde styr på vores økonomi. Til sidst en 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 udvalgsmedlemmer, og
jeg glæder mig meget til at fortsætte vores fine samarbejde.
Ingrid Grünewaldt

