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Denne sæson har af åbenlyse årsager været ganske særlig. Vi har i denne sæson ikke på noget
tidspunkt kørt på helt almindelig vis. Ved sæsonstart havde vi stadigvæk træninger, men måtte
hele tiden justere ind ift. nye restriktioner og retningslinjer. Vores trænere har haft et stort ansvar
ift. at styre træningerne på forsvarlig vis. USU og trænerne har fulgt situationen nøje og været i
løbende kontakt hver gang spørgsmål har meldt sig og rammerne har ændret sig. Vi har måtte
tage stilling til mange ting, som vi nok ikke havde forestillet os inden pandemien ramte landet og
på den måde har vi, som så mange andre, måtte asfaltere vejen, mens vi kørte på den.
I efteråret afviklede vi, efter mange drøftelser og tilretninger vores U17/19M turnering. Med
alverdens tiltag og mange frivillige hænder lykkedes det at afvikle en turnering under ganske
særlige omstændigheder, hvilket vi var stolte af - ikke mindst fordi vi kunne vise at det kan lade
sig gøre, hvis man har viljen og de frivilliges kræfter. Turneringen blev til dags dato sæsonens
eneste egentlige arrangement, hvilket har betydet at de forskellige muligheder for at generere
indtægter har været væk i denne sæson og vi har måtte forsøge at skabe indtægter via lotterier og
lign. Vi er taknemlige for at forældrene til vores spillere har vist forståelse for situationen og bakket
nt op om de alternative træninger, vi har afviklet.
Vi har som klub valgt at søge lønkompensation for vores medarbejdere i anerkendelse af at de er
betydningsfulde for vores afdeling og i håb om at kunne holde på alle kræfterne på den lange
bane. Det betyder også at vi har haft udgifter i hele nedlukningsperioden uden at have mulighed
for at skabe indtjening som vi plejer. Men vi er enige om, at det er vigtigt at passe på vores
medarbejdere og vores fællesskab i KBK.
I skrivende stund mødes vores badminton-hungrende børn og unge udendørs 3 gange om ugen
og vores trænere knokler hårdt for at fastholde motivation og glæde - og også lidt grundform hos
alle vores børn og unge. USU bruger energi på lobbyarbejde på de sociale medier ift. at få
foreningslivet på den politiske dagsorden. Vi bruger kræfter på at gøre reklame for KBK ud ad til,
idet vi i sagens natur ikke har haft mulighed for at generere nye medlemmer de seneste måneder
og vi bruger tid på at se ind i en ny sæson ift. planlægning med håb og forventning om at næste
sæson bliver normaliseret.
Vi vil glæde os til at se liv i hallen igen og til at følge vores mange spillere i holdkampe og
turneringer i den kommende sæson og håber også at kunne nå at sende vores bedste spillere til
DM inden sommerferien.
USU takker for samarbejdet i en meget anderledes sæson. Vi glæder os til og ser frem imod en
mere almindelig en af slagsen.
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