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Bestyrelsens beretning 2020-21 
 
Igen i år… 

• er det ganske særligt at skulle skrive bestyrelsens beretning – nu for sæson 2020-21. I skrivende 
stund ved vi fortsat ikke, hvornår vi får lov til at åbne ”rigtigt” igen. Klubben er lukket ned frem til 
d. 21. april hhv. 6. maj – og vi kan kun storkrydse alt for at disse datoer holder – og at badminton 
er med i denne ”runde” og uden alt for mange restriktioner. 

• og vi er også igen i år nødsaget til at anvende særregler ift afvikling af generalforsamling, da det 
ikke er realistisk, at vi kan samles fysisk inden udgangen af april.  

• Vi har således igen i år ekstraordinært og pga. Covid-restriktioner valgt at sende indkaldelsen til 
årets generalforsamling inkl. link til diverse bilag på mail til alle medlemmer. Diverse dokumenter 
vil ligeledes være at finde på klubbens hjemmeside. 

 
Aktuelt:  
 
Vi har vist alle stået foran haldøren med gode og håbefulde tanker - og set frem til, at verdenen 
normaliserer sig, så vi igen kunne komme ind og nyde fællesskaberne, sporten og glæden ved det 
normale… Vel vidende, at vores lille hjørne af verdenen trods alt er en biting i den store sammenhæng – 
men vi storglæder os SÅ meget til at ses igen!  
 
Vi håber derfor, at vaccineudrulningen og smitte-inddæmning virker, og at vi igen kan mødes i hallen og på 
banerne senest primo maj, – og at vi alle kan nå at få nogle gode måneder i hallen inden sommerferien.  
 
I denne sæson har træninger i alle klubber været underlagt strenge restriktioner hhv. lukket siden medio 
december, holdturneringer for denne sæson er i al væsentlighed suspenderet, og individuelle turneringer 
har næsten været helt fraværende. Vi har i 3 måneder nu savnet at kunne glæde os over flotte kampe, 
faktisk også savnet at kunne arbejde med udviklingspunkter på banen – og vi har frem for alt savnet 
motionen, venner og vores klub. 
 
Pga. usikkerhed for åbning er det fortsat også usikkert om og i hvilket omfang klubbens bedste seniorhold 
får mulighed for at spille holdturneringen færdig for denne sæson. Flere af vores hold ligger rigtig flot på 
resultatlisten fra efteråret – og hvis vi får lejlighed til at genoptage spil inden længe, så ligger klubbens to 
bedste seniorhold virkelig godt i deres grupper – og vi kan måske for første gang i uendelig mange år skimte 
1. division i en ikke alt for fjern horisont (bank under bordet). 2. holdet kan også skimte 3. division – så vi 
storkrydser for muligheden for at spille de afgørende kamprunder færdig og forhåbentlig sikre oprykning 
for KBK. Et mål som vi har haft i mange, mange år er tæt på – og vi er alle sammen utroligt stolte over vores 
dygtige spillere og en suveræn trænerstab, der har skabt grundlag for en stor målsætning og succes – 
tillykke til alle i KBK – vi krydser for en god afslutning. 
 
Det har været en stor glæde at kunne byde velkommen til Yonex-Peter-Gade Academy i KBK. Hver torsdag 
og fredag spiller nogle af Danmarks dygtigste, kommende spillere og en del tilsvarende udenlandske 
spillere i KBK – en stor fornøjelse for os alle at følge – og en stor gave for klubbens bedste spillere at deltage 
på akademiet. 
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Indtil vi måtte lukke ned, var sæsonen 2020-21 således en god og travl sæson – både på og udenfor banen. 
En sæson, hvor vi igen stolt og dedikeret har søgt at samle elite og bredde i glæden ved badminton. Vi vil 
forsøge at sætte lidt flere ord på sæsonen i hallen og klubben: 
 
Det vigtigste er selvsagt vores medlemsbase og vores fællesskab i hallen. 
 
KBK har igen i år – trods Covid-lukkeudfordringer - haft stabilitet i stort set alle aldersgrupper. Mange nye 
spillere søger os løbende, og ligeledes er der løbende medlemmer, der flytter på grund af arbejde eller 
familie - eller stopper med at spille badminton – livets cirkel også i badmintonlivet. Vi mangler naturligvis 
alle de indmeldelser, som vi plejer at få i de første forårsmåneder – typisk ca. 50-60 børn og unge. 
 
KBK har aktuelt ca. 575 aktive medlemmer, der spiller mellem 1 og 4 gange pr. uge i enten Østerbrohuset, i 
Remisen, på Skolen på Strandboulevarden eller vores egen hal her på Krausesvej. Vi har derudover 60 
passive støttemedlemmer eller medlemmer, som har et støttemedlemskab med forældrespil. Vi sætter pris 
på alle aktive medlemmer og alle støttemedlemskaber.  
 
Både blandt børn og unge – men også blandt voksne finder mange vejen forbi KBK og afprøver 
badmintonspillets glæder. Vi ser omsætningshastighed – ikke mindst for de børn og unge, som ikke er på 
Krausesvej. På vores satellitter får vores medlemmer ikke helt sammen tilhørsforhold til KBK trods store 
anstrengelser for inklusion fra både trænere og USU. Vi kan heldigvis se, at vi kan fastholde stadigt flere ved 
at have gode og faste trænere på Østerbrohuset og vores nyeste satellitter på Remisen og Skolen på 
Strandboulevarden. Vi vil i den kommende sæson søge at inkludere og optimere yderligere ift. satellitterne. 
 
Vi glæder os dagligt over den interaktion, der er i klubben. Unge ser op til de ældre, børn tæller for 
seniorer, seniorer og veteraner kommer forbi og hepper på klubbens 1. og 2. hold, der nu mere end nogen 
sinde før er fyldt med unge spillere, der er kommet op gennem egne rækker. Vi ser medlemmer og gæster, 
der hygger i cafeen, og alle byder alle velkommen i vores fællesskab på tværs af alder, niveau og baggrund. 
Vi er stolte over de oplevelser, som vi har - og de roser, som vi ofte får fra gæster og tidligere spillere ift. 
den generelle klubkultur i KBK. 
 
Administration, rengøring og cafe mm 
 
Vi valgte for et par år siden at bryde opgaverne i klubben ned i mindre delmængder – og vi har nu i godt to 
år primært haft medlemmer til at løse alle disse opgaver på lønnet eller ulønnet frivilligt basis. Det betyder, 
at nogle tager ansvar for indkøb til cafe, andre sørger for at holde rent i ungerum eller styrkerum, skifte 
lysstofrør, melde nye medlemmer ind, fylde boldskab, bogføre, opdatere hjemmeside eller sørge for, at 
vores kalendersystem virker – vi har skabt en helt ny titel til vores unge lønnede hjælpere, som er meget 
værdsatte som ”klubmedhjælpere”. Engagementet er stort og omkostningerne betydeligt lavere. Sparede 
omkostninger har vi som også forrige år sendt direkte ind i hallen til gavn og glæde for klubbens spillere. Og 
vi må så alle leve godt med, at klubbens mail svares med lidt forsinkelse – men fortsat med målsætning om 
en ubetinget god service og medlemspleje. Vi håber også, at alle medlemmer fortsat vil give en ekstra hånd 
til de unge mennesker i form af at smide skrald, flasker, dåser mm i de rigtige skraldespande, samt selv at 
sætte stole mm på plads, hvis man har brugt dem. Vi glæder os til, at klubbens selvbetjenings-cafe igen kan 
summe af hygge og fællesskab for medlemmer i alle aldre. 
 
Vi ”løfter KBK i flok” – og vi har igen i år haft et utroligt velfungerende set-up.  
 



 
 

 
 

Københavns Badminton Klub • Krausesvej 12 • 2100 København Ø • www.kbknet.dk 

3 

Regnskabet har vi vedlagt den samlede link-pakke for indkaldelse til generalforsamling.  
 
Ledelsen i klubben har brugt mange kræfter og timer på at skærme klubben og klubbens medlemmer bedst 
muligt mod de økonomiske konsekvenser af nedlukninger og begrænsninger. Vi har samtidig søgt at 
skærme klubbens medarbejdere mod bortfald af løn. Ledelsen har således søgt og fået bevilget væsentlige 
beløb i lønkompensationstilskud, tilskud til faste omkostninger og lidt til dækning af tab ift. forventede 
indtægter. Vi har fra Erhvervsstyrelsen oplevet en god kontrol med ikke mindst lønkompensation, og har 
dermed et håb og en forventning om, at slutgennemgangen ikke vil give anledning til anmærkninger. Faste 
omkostninger ift. en sportsforening var rimeligvis ikke standard, og det står stadig lidt hen i det uvisse ift. 
kontroltiltag. I skrivende stund er kontrol uklart og tidligst ultimo 2021. Ligeledes er det uklart i hvilken 
form, andre tilskud vil skulle modregnes i Covid-tilskud.  
 
Meget lang historie kort – ledelsen forsøger efter bedste evne at skærme klubben, klubbens medarbejdere 
og medlemmer. Vi har således i regnskabet hensat de indkomne midler og vil, når det er muligt at få et 
reelt overblik over økonomien for 2020 (og måske også 2021) søsætte ”kompenserende” initiativer for 
vores medlemmer.  Som en første del af de kompenserende tiltag er det planen, at vi søger at forlænge 
sæsonen til ultimo juni – og måske også starte op lidt før i august. 
 
Klubben skal således ikke ”tjene” på Covid – men omvendt kan vi se, at Covid har haft rigtig store 
konsekvenser for andre klubber i vores nærområde, hvor det bl.a. er offentligt kendt, at Greve Badminton 
er i store økonomiske problemer. Så vi er omhyggelige og passer på omkostningerne. 
 
Ift. regnskabet fraset Covid kan kort her siges, at det har været et godt år – fin indtægtsbase ikke mindst 
med mange nye børn og fastholdelse af lidt ældre unge, hvilket også er et af klubbens fokuspunkter. Det 
giver ekstra tilskud fra kommunen, men også gode samarbejdsrelationer og skarpt styrede omkostninger 
skaber rammerne for, at klubben er rigtig godt funderet til fremtiden.  
 
2020 har været et vendepunkt ift. sponsorer –vi kan med stor glæde sige velkommen til både Home på 
Østerbro og Topsound, som væsentlige sponsorer og samarbejdspartnere. Vi ser meget frem til et 
forhåbentligt langvarigt samarbejde om at genrejse KBK som en storklub i dansk badminton. Der er 
etableret et sponsorudvalg – og vi inviterer alle med indsigt og interesse for sponsorarbejde til at melde 
deres interesse til dette udvalg. Alle bidrag vil tælle! 
 
I bestyrelsen har vi haft et godt år – vi har haft travlt – meget travlt hen over sommeren og i efteråret – 
mere stille her i foråret indtil nu…   Men al travlhed har været på den gode måde med et rigtig godt 
samarbejde om både store og små – svære og enkle emner – tak til hele bestyrelsen for uvurderligt bidrag 
til KBK i en svær tid med mange besynderlige og uvante beslutninger. 
 
Eksternt har vi fortsat et løbende og mangeårigt samarbejde med ikke mindst Team Copenhagen og 
Københavns Kommune. De stiller krav til os, for at vi får tilskud – store krav – men heldigvis har vi både 
dedikerede medlemmer og dygtige trænere, som kan skabe den relevante aktivitet og udvikling.  
 
Hallen:  
 
Vi glæder os alle hver eneste gang, vi møder ind i klubben og ser det smukke nye gulv og den fine 
ombygning, som nu også er færdig ift. både udearealer og fitnessrum. 
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I den forbindelse vil vi gerne komme med en opfordring til alle om at passe godt på gulvet – brug de rigtige 
sko – altid… og vær også meget gerne opmærksomme på, om andre spillere utilsigtet har fået forkerte sko 
på – sig det nænsomt men bestemt – vi har respekt for, at ikke alle har være i en badmintonhal igennem 
mange år, men det er for træls og dyrt, hvis vi hvert år skal bekoste en total oprensning pga. uvidenhed og 
endnu værre ligegyldighed.  
 
Vi vil ikke her i denne beretning gå i dybden med de sportslige resultater, da dette bliver dækket af de 
respektive udvalg. Kort kan her siges, at vi alle i bestyrelsen er meget stolte over den sportslige udvikling, 
der i tæt samspil med klubkulturen, igen i år har være øverst på vores agenda. 
 
Vi genopbygger klubbens fundament nedefra – børn leger og udvikler sig med andre børn, børn bliver til 
dygtige unge. Unge bliver til dygtige ungseniorer på klubbens bedste seniorhold, men stadig også 
ungseniorer, der også stadig hjælper de små. Erfarne voksne giver fif og erfaringer videre til unge, der 
rykkes fra alle hold og til alle hold. Erfarne voksne hygger sig med andre erfarne voksne i nye fællesskaber. 
Der er kort sagt fællesskaber, sammenhængskraft og stærk kultur overalt på tværs af KBK.  
 
Vi har fået rigtig godt fat i at få (gen)skabt vores gamle klub – hvilket giver genlyd også i den større 
badminton verden, hvor vi til stadighed møder større respekt omkring det projekt, som for er søsat for at 
bringe KBK tilbage som en klar spiller og dynamo på badmintonlandkortet i Danmark. Vi kan med glæde og 
stolthed fortælle, at KBK var blandt de nominerede til at modtage prisen som Årets klub i Badminton 
Danmark/DGI-regi – vi vandt dog ikke prisen, som gik til en Nordjysk klub, der havde fået rigtig godt fat i en 
gruppe seniorer, som hygger sig meget med badminton og kaffe bagefter. Vi kipper med flaget og ønsker 
dem tillykke og glæder os over de fine ord, som vi modtog – ”fortsæt det gode arbejde i KBK – vi kan se, at I 
gør det godt”. Vi kan nævne, at vi forrige år var blandt de nominerede til Badminton Danmarks talentpris. 
 
Vi vil gerne kvittere for, at vores mange hold på tværs af klubbens afdelinger har haft en meget flot sæson, 
indtil vi desværre måtte lukke ned …. – ungdom, seniorer, veteraner – alle har kæmpet for KBK. Tak til 
holdledere og spillere for flot, flot indsats. 
 
Den største tak tilfalder vores meget, meget værdifulde sportslige stab med Peter i spidsen som sportschef 
– og Knudi og Sune som ankermænd i hverdagen og på cheftrænerbænken i hhv. senior- og 
ungdomsafdelingen. Det kan ikke understreges nok, hvor stor en forskel det gør, at vi har et sportsligt 
team, der i den grad viser vejen ift. engagement og seriøs indstilling til badmintonsporten.  
 
Også stor, stor tak til alle øvrige trænere i KBK – alle har I en uvurderlig rolle i at skabe vores motto om 
”KBK er klubben for hele livet” – og ”glæde, vilje, sejr” – og I har ikke alle helt enkle forhold at arbejde 
under, når I skal starte med at møde ind 10 minutter før i Østerbrohuset, Remisen eller Skolen på 
Strandboulevarden – både for måske at skulle sætte net op og ikke mindst skabe den helt rigtige KBK-
stemning. TAK for at gøre dette muligt. Tak også til frivillige, der utrætteligt sikrer gode træninger for 
klubbens seniorer – den indsats er meget værdsat. 
 
Vi så i disse dage for 2 år siden frem til at byde Peter Gade velkommen i KBK efter sommerferien. Som Pia 
sigende havde formuleret det i sin tid ”har Peter med et stjerne-CV af kompetencer indenfor eliteudvikling, 
som vi glæder os til at trække på og tilbyde vores bedste spillere både blandt ungdom og seniorer”. Sidste 
år nævnte vi, at vi lige så vigtigt så, at Peter og vi ”gamle” i KBK havde samme lyst til både at bringe denne 
traditionsrige klub tilbage på landkortet – men også samtidig være med til at sikre, at der er en ubetinget 
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og livsberigende foreningskultur som fundament. Vi skrev sidste år, at vi ”går nogle utroligt spændende og 
vigtige KBK-år i møde”.  
 
I dag kan vi kun sige, at alle forventninger omkring et forrygende samarbejde med Peter er blevet mere end 
indfriet og lidt til …  Det er en stor fornøjelse at samarbejde superprofessionelt, strategisk, taktisk og 
samtidigt utrolig operationelt på tværs af alle klubbens afdelinger. Tak Peter – for at være blevet en så 
central del af KBK så hurtigt!  
 
Vi er også fortsat taknemmelige for og stolte af det utrolig gode arbejde, som udføres i afdelingerne – ikke 
mindst USU laver et kæmpe arbejde for at skabe fællesskab og et utrolig stærkt fundament for børn, unge 
og ældre i KBK – tak for dette!  
 
Også tak til BU/VU for at være en konstruktiv medspiller ind i klubbens udvikling. – og tak til EU og alle 
spillerne i EU – unge som ældre - for at være det spændende og samlende omdrejningspunkt for hele 
klubben i disse år. 
 
Tak for et på sin vis stadig godt år til alle medlemmer – tak for gode spørgsmål og kommentarer – tak for 
opbakning og ros – det er der brug for i en frivilligt ledet forening med meget komplekse opgaver og 
respekt, glæde, fællesskab og udvikling som fundament. 
 
Lad os igen i år slutte med klubbens ældste medlem Elsebeth Johansens ord – en gang KBK altid KBK! 
- og tilføje det genfundne KBK-slogan ”glæde, vilje, sejr”! 
 
Vi håber, at vi ses snart i hallen! 
 
På bestyrelsens vegne,  
Kirsten Hede 


