Beretning fra fungerende formand Kirsten Hede - april 2016
Velkommen til generalforsamling i KBK.
Desværre måtte vores formand Arne Jensen i midten af februar meddele
os i bestyrelsen, at han pga sygdom ikke havde mulighed for fortsat at
varetage sit hverv i bestyrelsen og som formand for klubben. Som
næstformand er det derfor mig, der har været fungerende formand siden.
Jeg vil gerne sige, at det har været en fornøjelse at arbejde sammen med
Arne igennem mange år i klubbens bestyrelse – og I skal alle vide, at Arne
har lagt et umådeligt stort arbejde og hjerte i at skaffe os alle de absolut
bedste muligheder for at spille badminton og udvikle klubben – så først
og fremmeste en meget stor tak til Arne for mange års uselvisk arbejde
for KBK. Tusind tak for alle dine timer i KBK – det har betydet meget og vi
håber alle meget, at du snart er helt frisk igen!
Da jeg sad og forberedte mig på denne beretning var der ord, der blev
ved med at komme frem for mig – ændringer/forandringer/nytænkning/
nye løsninger… det seneste år har været ubeskrivelig tæt spækket med
ændringer i vores gamle traditionsbundne klub. Nogle af ændringerne har
vi selv igangsat – andre er kommet til os uden vores ønske og indflydelse.
– men vi har i bestyrelsen uafladeligt forsøgt at balancere alle
ændringerne så der var mindst mulig forstyrrelser på banerne og i hallen.
Vi håber, at vi er lykkedes nogenlunde – om end vi godt ved, at i perioder
med ændringer, ja der må vi alle være med til både at flytte os en
anelse…
Lad mig starte ved indgangsdøren, der heldigvis ligner sig selv – (det gør
stenen, der er faldet ned jo desværre også J - på trods af uendeligt
mange håndværkere i hallen er det aldrig lykkedes nogen at få den til at
sidde ordentligt igen… ) - men vi har faktisk fået ændret noget allerede
ved indgangen – nemlig vores indgangs/medlemssystem, som er blevet
opgraderet, så vi løbende kan holde styr på hvem der kommer og går – og

på en enkelt måde kan linke dette sammen med klubbens
medlemssystem – det er en god sikkerhed for os alle.
Når vi kommer ind i gangen møder vi Mortens åbne dør og engagerede
væsen. Det har været og er en stor fornøjelse at have Morten på
kontoret. Morten har lagt en kæmpe arbejdsindsats på kontoret og i
hallen i denne sæson. Som i alle har set og formentlig talt om, ja så valgte
Morten – med baggrund i en ganske stor usikkerhed omkring fremtidig
retning - i januar at opsige sin stilling. Morten gav os en meget lang
fratrædelse for at give klubben de bedste forudsætninger for at finde en
ny person og en god løsning. Lige nu har vi dog forlænget Mortens
ansættelse indtil 1/9 – og med lidt held tror jeg, at vi kan lykkes med at
beholde Morten. Jeg kan for min del sige, at jeg i den grad håber, at
Morten bliver og kan være med til at skabe den fremtidige udvikling i
samarbejde med bestyrelsen og alle vores medlemmer. Morten har ikke
kun fået lavet nyt låse/indgangssystem – men helt i tråd med
bestyrelsens ønsker har klubben også fået strømlignet vores
regnskabssystem og hele arbejdet på kontoret. – tak for det – det er
super gode værktøjer, som vi nu har fået! Og det hele handler jo om at
lave gode solide løsninger, hvor fokus kan rettes på aktiviteter i hallen
fremfor at bruge pengene på det administrative. På økonomisiden kan vi
således glæde os over at vores administrative omkostninger på årsbasis
fra 2016 er faldet med ca. 200.000 – og det bestemt ikke med et lavere
aktivitets niveau.
Videre til ændringer kan vi se, at vi i hallen har fået en helt ny opstilling på
trænersiden – primært fordi Michael Kjeldsen sidste år valgte at flytte
hjem til Jylland. I ungdomsregi har Knudi overtaget taktstokken –
heldigvis i samarbejde med mange af vores mangeårige trænere som
Sune og Kim og en masse af vores egne unge spillere/trænere. I EU er
Amalie, Kynde og Mangor nu trænerteamet. Heldigvis har vi fastholdt
trænerene på BU og veteran. Mere om dette i udvalgenes beretninger.

De fleste har bemærket at vi i den grad også har bygget om –
indgangsområdet er i den forbindelse blevet gjort større og mere lyst og
der er skaffet bedre adgangsvej til området bag banerne. Tak for
tålmodighed med støv og uorden – træls, at vi skulle rammes af en
vandskade, som betød irriterende forsinkelser og gener i den
forbindelse…
Men nu er det nye klubhus færdigt og vi er mega stolte af det og de
muligheder, som den nye lille oase tilbyder klubbens unge medlemmer –
men alle er naturligvis velkomne derude til en runde Xbox og en tur på de
flotte kondicykler – eller måske aller bedst på de fantastiske terrasser,
hvor vi forhåbentlig kan få meget hygge for alle.
Vi kan glæde alle med, at klubben er blevet en bygning til små 2.5 mill
rigere – pengene er kommet fra kommunen, APMøller fonden og fra de
unges frivillige arbejde for klubben – og budgettet på ombygningen er
overholdt til punkt og prikke og vi har endda fået malet siden på hallen,
fået råd til et par nye maskiner i fitness-rummet og en masse ekstra stole
og borde, som kan anvendes til fester og foredrag mmm – vi håber, at alle
er helt tilfredse med dette.
Det skal så siges, at vi i forbindelse med ombygningen valgte at opgradere
bl.a it-løsninger og visse el-installationer og lign på den eksisterende hal
(hvor heller ikke alle tegninger var lig med det faktisk opførte) – det har
naturligvis kostet på vores vedligeholdelseskonto i år – dette vil Sung
komme ind på i gennemgangen af regnskabet. Klubben har fået et nyt fint
hus – vi håber, at alle medlemmer kan se værdien og mulighederne for
både sport, fællesskab og hygge.
Ordet hygge leder mig til den næste forandring – nemlig Martin og
Helena, som har overtaget restauranten. Vi håber meget, at vi fra nu kan
komme på den rette vej, hvor både Martin og Helena kan leve af deres
frokostordninger - og holde åbent til gavn og glæde for alle klubbens
medlemmer, når vi er her. Det har hele tiden været planen og nu er vi

tættere på end nogensinde – så bak op om klubbens cafe – vi kan jo se
stor opbakning ikke mindst, når der er stegt flæsk – herligt! – men tænk
også meget gerne over både hverdagsspisning og større fælles
arrangementer – det skaber liv, når der er mennesker i cafeen.
Øvrige ændringer, som vi i bestyrelsen har måttet forholde os til er nye
retningslinjer fra en af vore samarbejdspartnere nemlig Team
Copenhagen. Team Cph har igennem flere år støttet vores eliteudviklingsarbejde. Men, men Team Cph indkaldte os i efteråret til møde
ift både sidste års støtte og den mulige støtte for dette år – for de havde
revideret kraftigt på deres støttekoncept og giver fremadrettet alene
penge til brug for elitearbejde, der kan føre til reelle elitefolk – og med
dette mener man sportsfolk, der kan begå sig på højeste internationale
niveau.
Vi fremlagde vores eliteprojekt for de ældste af vore unge og vores yngste
blandt seniorerne – de er endnu ikke overbeviste – men vi har fået
chancen for at bevise, at vi har en plan og at vi vil være med blandt de
førende klubber i fremtiden. Men vi må være meget bevidste om, at
dette kræver ekstra fokus og arbejde for vores bedste spillere både i
ungdomsrækkerne og FT1/2. EU vil i deres beretning komme nærmere
ind på nogle af deres tanker om både dette år og fremtiden.
Netop fokus på FT1 og FT2 og et muligt samarbejdet med de ældste af
vore gode ungdomsspillere gjorde, at vi i sommeren måtte tage en
beslutning om at samle vores banelejere til primært mandag. Vi mødte
ganske meget kritik for dette – og vi beklager naturligvis den ulempe, som
det kan være at få flyttet en mangeårig træningstid.
Vi håber og fornemmer, at vi trods alt fik mingeleret det hele til alles
tilfredshed og oven i dette, at vi om kort tid kan indbyde til flere
forrygende holdkampe, hvor vi kan se både vores faste ”gamle” FT1/2
spillere, nye dygtige spillere som vi forhåbentlig lykkes med at tiltrækker og en masse dygtige spillere fra egen avl, der spiller med på de bedste af

klubbens hold. Vi håber, at vi kan skabe yderligere stemning og fællesskab
omkring disse holdkampe for klubbens dygtigste hold.
Vi må desværre konstatere, at ændringerne endnu ikke har båret frugt –
og at flere af klubbens bedste hold er rykket ned og at der ikke altid er
fuldt hus til træningerne. Dette har afstedkommet flere intense samtaler i
bestyrelsen – da vores dygtigste hold naturligt er omkostningskrævende
for klubben og derfor er resultater og opbakning til holdets træninger
naturligt i fokus. Det nuværende trænerteam og EU har lagt en plan som
skal foldes ud over det næste år og vi ser frem til at se frugten af dette.
Team Cph lagde også vægt på, at vi i bestyrelsen har en fuldstændig klar
plan med klubben på alle måder. Derfor indkaldte Arne i januar til
bestyrelses/team-møder med en konsulent, der stilles til rådighed af
Team Cph. Vi byggede med kæmpe legoklodser og fik lavet
drømmescenarier mmm. Vi har fået lavet skitse materiale til vores næste
strategi – men det store arbejde udestår til den kommende bestyrelse –
og vi kan kun sige, at det kræver tid – meget tid at lave alt det, der
kræves.
Men vi håber og tror på, at det kan blive rigtig godt – team Cph har jeg
talt med om vores status og vi fortsætter arbejdet sammen med dem. At
det er vigtigt understreges af, at konkurrencen om gode unge og voksne
spillere og de midler, der kan følge med dem, er stor, og derfor er det
uhyre vigtigt, at vi som klub ved, hvor vi vil hen og får lavet en langsigtet
plan.
Og vi skal til stadighed være opmærksom på, at kommunens ganske store
tilskud alene gives til unge under 25 år – så dette er en absolut afgørende
medlemsgruppe for klubbens samlede økonomi. Uden disse tilskud ville
kontingentet for alle skulle være noget højere end i dag.

- men planen er OGSÅ fordi vi ligeledes kan holde fast i vores rødder og
historie som en klub for både unge og voksne, elite og bredde, hygge og
fællesskab.
Fællesskab er stikordet til næste emne – vi håber nemlig meget på, at
klubben igen vil kunne være omdrejningspunkt for hyggelige aftener og
aktiviteter for alle medlemsgrupper. Vi har masser af aktiviteter i
ungdomsregi – disse skabes af en masse frivillige hænder. Men vi håber
også, at vi kan få genskabt fællesspisninger og meget mere for alle voksne
medlemmer – så kom endelig frem med ideer og visioner – vi har masser
af muligheder – men det er naturligvis os selv, der må tage ansvar og
action for at få tingene til at lykkes.
Vores sportslige resultater og aktiviteter vil de forskellige udvalg komme
ind på – men jeg vil dog lige fremhæve nogle af de hold, som gør mig aller
mest glad, når jeg kommer herned.
Først vil jeg nævne koneklubben – det er en fornøjelse at se jeres
fællesskab og hyggelige dage her i hallen – tillykke med, at I kan få denne
fantastiske ”institution” til fortsat at emme af livsglæde – og så holder det
jo også altid Morten og rengøringen til ilden – for der er ikke mange
snaskede håndvaske, der slipper igennem uden en kommentar – og jeg
kan kun sige, at vi alle er mega trætte af, at der ikke er helt så pænt, som
vi kunne ønske os det. Men jeg kan også sige, at Morten kæmper en stor
kamp for selv at holde det hele umådelig rent og fint. De tilgængelige
rengøringsfolk er ikke altid helt på højde med vores ønsker – men der
kæmpes for at bringe alt i pæn stand – og ellers må vi alle lige prøve at
hjælpe hinanden med at holde pænt og rent.
De næste, som jeg vil nævne er de altid glade raflebæger svingende
herrer, der har deres helt faste pladser i restauranten – hyggeligt og
fantastisk at se jeres glæde også.

- nævnes skal også vores utroligt hyggelige forældre/barn hold om
søndagen – bedsteforældre og forældre, der møder op og storhygger
med deres små poder – vi kan glæde os over, at disse træninger bliver
stadigt mere populære.
Alle vores fællestræninger er grundstammen i klubben – og i bestyrelsen
har vi prioriteret dem stadig højere – for vi tror på, at det giver fællesskab
og skaber udvikling for alle deltagere, - og desuden er det med til at
styrke en utrolig god klubfølelse.
De mere sportslige ting kommer udvalgene som sagt ind på.
Sluttelig vil jeg på vegne af hele bestyrelsen sende en meget stor tak til
alle klubbens frivillige ildsjæle uden for vores udvalg – tak til Poul for altid
at passe godt på vores hal og være en inspiration for os alle. Tak til Lars
Blæhr for tappert at hjælpe med både IT og afvikling af
ungdomsturneringer. Tak til Peter Scheutz, som er far til Max og Felix for
at have hjulpet med alle IT-løsninger, el-skabe og den nye hjemmeside –
selv russeren fik du tæmmet (det er kælenavnet for vores umådelig
klodsede gamle kaldeanlæg, som var indbygget i en betonskal, som ville
have gjort enhver koldkrigsentusiast misundelig…) – tak til Michael (Lillys
far) for at have lavet den meget fine og anvendelige slagbænk til os nede
bag bane 1.
Tak til alle udvalgsmedlemmer – uden jeres kæmpestore arbejde ville det
hele slet ikke kunne køre så gnidningsløst igennem sæsonen.
Jeg håber, at dette overblik over årets gang i sammenhæng med
udvalgenes beretninger giver et godt billede af KBK som klubben, hvor vi
til stadighed forsøger at holde fast i traditionerne og samtidig følge
udviklingen – og ikke mindst leve vores værdier og samle elite og bredde i
gælden ved badmintonspillet.

