
Formandens tale 

 

En glæde at aflægge en beretning for en klub i god form 

 

Økonomi 

 

God sund økonomi i balance, hvor der har været plads til at lægge til side til en større rep af hallen. Bygger 

på vores kernekompetence, nemlig medlemsaktiviteter. Derudover har vi diverse sponsorindtægter fx 

Sungame 80, TC 125, Nordea, Li Ning, mandagsbanerne, Fugmann, Marathon Sport, Søren Meinertz. Det er 

et område hvor vi traditionelt ikke har været rigtig dygtige til at tiltrække sponsorer. Lige nu går det bedre 

og vi håber at vi vil være i stand til at styrke dette område yderligere fremover. 

 

Også det budget som vil blive fremlagt senere viser også en fin økonomi i balance trods et højt 

aktivitetsniveau 

 

Vi har fortsat et fint langsigtet samarbejde med TC omkring vores udvikling af ungdomstalenter 

 

Arbejde med at effektivisere administrative systemer 

 

Nyt IT system – økonomi og medlemssystem 

banebooking til udnyttelse af ledige banetider 

infoskærm i foyer 

 

KBK har en lang række ansatte. Det er altid vigtigt at man går til de relevante personer hvis der er noget 

man er utilfreds med dernæst må man rette henvendelse til bestyrelsens medlemmer. Det er vigtigt at vi 

undgår hvisken i krogene og rygtedannelse omkring personforhold. 

 

Aktivitetsniveau 

 

Medlemsniveau bevægelse 750-800, heraf p.t. 350 unge. Og er dermed en af landets større klubber. 

Oplever i modsætning til flere andre klubber ingen tilbagegang. Vores største udfordring ligger i at 

fastholde de unge medlemmer. Det er vi ikke så gode til idag. 

 

Turneringshold: 9 senior, 14 ungdoms og 11 veteranhold. Det siger sig selv at det kræver en større 

planlægning og administration ligefra banebooking, afvikling til afrapportering. 

En klub i god form- Arne fra KBKr vil give en orientering senere 

 

Skælskørsamarbejde fortsætter med en række aktiviteter 

 

-Medio 2012 – DGI gør KBK til årets ungdomsklub – 10.000 kr. (tilskud til træneruddannelse m.v.) 

-Ultimo 2012 – Badminton Danmark – KBK modtager 10.000 kr. i projektstøtte fra ungdomsfonden til 

teambuilding for talenter i indeværende sæson 

lagt rammer til DR1 Borgen  



TV2 Demoprogram med Gade/Boltzen – ca. 150 unge/forældre i hallen 

 

Hallen 

 

nye saunaer hos damer og herrer 

hallen har haft besøg af vejr og vind 

Arne vil give en orientering 

 

Efter et langt samarbejde med Susan har hun af private årsager valgt at stoppe som restauratør i KBK.KBK 

har været uden restauratør – gudskelov kun i ½ år. Velkommen til Christian. Medlemmer HUSK nu at bruge 

Christian ! Det kan ikke siges nok ! 

 

Til sidstes det min behagelige pligt at uddele en af klubbens priser: humørpokalen 


