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Bestyrelsens beretning - sæson 2021-22 
 
Vi er heldigvis tilbage på fuld kraft igen – og hvor er det dejligt!  
– også selvom andre og meget, meget alvorlige emner i disse dage fylder for os alle. 
 
Indledningsvis nogle væsentlige nedslag: 
 

• Sæson 2021/22 er heldigvis blevet en sæson uden store nedlukninger, hvilket vi alle er meget, meget 
glade for. 

• Og vi har heldigvis i år mulighed for d. 21. april kl. 19.00 at afholde en helt almindelig fysisk 
generalforsamling i henhold til klubbens vedtægter.  

• I henhold til vedtægterne vil indkaldelse og diverse dokumenter være at finde både ved opslag i hallen 
og på klubbens hjemmeside. 

• … og vi må indledningsvis prale lidt med, at både fællesskaber og sportslige resultater heldigvis er 
tilbage i topform – mange glade medlemmer og helt vildt fornemme sportslige resultater i år. vi har nu 
de bedste seniorhold i 1. division – 3. division – Danmarks Serien og hele vejen videre … 

• Og vi har fortsat fuld fokus på for alvor at bringe KBK tilbage på badmintonlandkortet i Danmark. 
 
Sæsonen 2021-22 har været og er en god og travl sæson – både på og udenfor banen. I denne sæson har 
træningerne stort set været som ønsket – kun få dage rundt om julen var i år ramt af trælse men nødvendige 
restriktioner.  
 
Det har igen været en sæson, hvor vi stolt og dedikeret har søgt at samle elite og bredde i glæden ved 
badminton – og hvor vi også bruger kræfter på at genopbygge de elementer, som tabte lidt fart under 
nedlukningsfaserne i de foregående sæsoner. Vi vil forsøge at sætte lidt flere ord på sæsonen i hallen, sporten, 
fællesskaberne 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 således nu kun få spillere 
for at nå op på tidligere tiders højder. Vi kan dog se, at der er sket en forskydning i medlemsbasen, idet vi har 
flere børn og unge og lidt færre voksne, ikke mindst kvinder. Dem vil vi meget gerne have tilbage også. 
 
KBK har aktuelt 601 aktive medlemmer, der spiller mellem 1 og 4 gange pr. uge i enten Østerbrohuset, i 
Remisen, på Skolen på Strandboulevarden eller vores egen hal på Krausesvej. Det er det højeste antal spillere 
nogensinde. Største tillykke til os alle for at have skabt dette fælleskab – og tusind tak til kontor og trænere for 
at kunne håndtere alle disse spillere. Vi har derudover 50 passive støttemedlemmer eller medlemmer, som har 
et støttemedlemskab med forældrespil. Vi sætter stor pris på alle aktive medlemmer og alle 
støttemedlemskaber.  
 
Både mange børn og unge – men også mange voksne - finder vej forbi KBK og afprøver badmintonspillets 
glæder. Vi ser dog også en vis omsætningshastighed – ikke mindst blandt de børn og unge, som ikke spiller på 
Krausesvej. Dette synes at kunne forklares med, at spillerne på vores satellitter ikke helt får samme 
tilhørsforhold til KBK, som de øvrige spillere, og dette trods store anstrengelser for inklusion fra både trænere og 
USU. Vi har derfor byttet lidt rundt på visse træninger. Nogle af vores dygtige ungdomsspillere fx spiller nu på 
Skolen på Strandboulevarden en gang om ugen – og til gengæld har vi sat ekstra breddehold ind i KBK-hallen. Vi 
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kan heldigvis se, at klubben kan fastholde stadigt flere spillere ved denne øvelse, men også ved kontinuerligt at 
have gode og faste trænere i 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 fortsat også 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. er også nødvendigt og meget relevant: 
 
Her er der tale om en delvis gentagelse fra de senere år – men historien holder … Vi valgte for nogle år siden at 
bryde opgaverne i klubben ned i mindre delmængder – og vi har nu i godt fire år primært haft medlemmer til at 
løse alle disse opgaver på lønnet eller ulønnet frivillig basis. Dette 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, end hvis vi skulle have udefrakommende til at løse 
alle disse opgaver. 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 mails besvares 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 – og brugte bolde i de dertil indrettede beholdere - samt selv sætte stole mm. på plads, hvis man 
har brugt dem. Vi har fra januar igen ansat et professionelt rengøringsfirma, som tager hånd om 
indgangsområder, omklædningsrum og toiletter. 
 
Vi glæder os til, at klubbens selvbetjenings-cafe igen kan summe af hygge og fællesskab for medlemmer i alle 
aldre – så hvis nogen har gode ideer til, hvordan vi får dette til at ske, så henvend jer endelig til bestyrelsen eller 
jeres udvalg. Foreløbig siger vi stor tak til Ole Johansen, der har tilbudt at lægge bil og kræfter til, når der skal 
handles ind – og tak til vores unge klubmedhjælpere – jeres indsats er meget værdsat. 
 
Regnskabet har vi vedlagt den samlede link-pakke for indkaldelse til generalforsamlingen.  
 
Som vi også har fortalt i de 2 tidligere års beretninger, så har ledelsen i klubben brugt mange kræfter og timer på 
at skærme klubben og klubbens medlemmer bedst muligt mod de økonomiske konsekvenser af nedlukninger og 
begrænsninger som følge af Covid-19. 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 lønkompensationen, og vi har dermed et håb og en forventning om, at 
slutgennemgangen ikke vil give anledning til anmærkninger. Faste omkostninger ift. en sportsforening er 
rimeligvis ikke standard, og det står stadig lidt hen i det uvisse, hvorledes kontroltiltag fra myndighedernes side 
vil blive gennemført.  
 
I skrivende stund er det således uklart, hvorledes kontrol af tilskud gennemføres, og selvom vi indsendte 2020 
kontrolbilag mm. tilbage i sommeren 2021, så venter vi tidligst ultimo 2022 tilbagemelding på disse. Vi har fra 



 
 

 
 

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

3 

Erhvervsstyrelsen ikke fået besked om tidsrammer ift. kompensation for 2022. Ligeledes er det fortsat uklart, i 
hvilken form andre tilskud – fra primært Københavns Kommune - vil skulle modregnes i Covid-tilskud.  
 
Vi har under alle omstændigheder i regnskabet hensat de indkomne midler og vil, når det er muligt at få et reelt 
overblik over økonomien for 2020 og 2021, søsætte ”kompenserende” initiativer for vores medlemmer.  Som en 
første del af de kompenserende tiltag er det planen, at vi også i år søger at forlænge sæsonen til ultimo juni. 
 
Som også fremhævet i beretningen for sæson 2020/21, skal klubben 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 kom i store økonomiske problemer. Så vi er omhyggelige og passer på 
omkostningerne. 
 
Ift. regnskabet fraset Covid-tilskud 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.  
 
Sponsorer – er et afgørende fundament for vores udvikling og ambitioner: 
 
2020 var et vendepunkt ift. sponsorer – og selvom 2021 var Covid-udfordret igen, så holdt vores trofaste 
sponsorer fast i hjælpen til os. Kæmpe tak for dette til primært Home på Østerbro og Topsound, som vores 
væsentligste sponsorer og samarbejdspartnere. Men også mange andre bør nævnes – for alle beløb tæller for os 
– og vi opfordrer alle klubbens medlemmer til at forsøge at hjælpe/understøtte klubbens sponsorer, når man 
har en mulighed for det.  
 
Vi ser med alle sponsorerne frem til et forhåbentligt langvarigt samarbejde omkring at genrejse KBK som en 
storklub i dansk badminton. Der blev i 2020 etableret et sponsorudvalg - og hvilket et af slagsen. Tusind tak for 
en kæmpe indsats – dette kommer ikke af sig selv – og I har leveret fantasiske resultatet allerede nu!  
 
– og vi inviterer fortsat alle med indsigt og interesse for sponsorarbejde til at melde sig til dette udvalg. Alle 
bidrag vil tælle! 
 
Hallen:  
 
Det er fortsat en fornøjelse at møde ind i klubben og se det smukke nye gulv og den fine ombygning, som fortsat 
ser rigtig velkommende og ordentlig ud. 
 
I den forbindelse vil vi igen-igen i år 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/når vi hvert år skal bekoste en total oprensning pga. 
uvidenhed og endnu værre ligegyldighed.  
 
Vores sport, udvikling og fokus: 
 
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. 
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Vi har fortsat skarpt fokus på at genopbygge 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 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 
badmintonverden, hvor vi til stadighed møder større respekt omkring det projekt, som er søsat for at bringe KBK 
tilbage som en klar spiller og dynamo på badmintonlandkortet i Danmark. Vi kan se, at stadig flere meget dygtige 
spillere finder vej til KBK til gavn og glæde for både sportslige ambitioner og fællesskabet. Hjerteligt velkommen 
til alle nye spillere i KBK – både jer, der er helt nye og jer, der er erfarne. 
 
Vi vil gerne kvittere for, at vores mange hold på tværs af klubbens afdelinger har haft en meget, meget flot 
sæson – selvom dette som nævnt omtales i de sportslige beretninger, så kan vi ikke lade være med at nævne, at 
der har været endog mange oprykninger og fornemme placeringer: ” Hold-DMU” pladser, DM-deltagelse, endog 
DM-medaljer osv. osv. – ungdom, seniorer, veteraner – alle har kæmpet for KBK. Tak til spillere og holdledere, 
frivillige, forældre for en 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.  
Vi kan ikke understrege nok, hvor glade vi er for, at Sune også fremover står i spidsen som cheftræner og stærk 
ankermand for ungdomsafdelingen. Til at hjælpe Sune og til at tage ansvar for FT2 har Anton Tømming heldigvis 
også sagt ja tak til fortsat at være en endog meget central og vigtig træner og medarbejde i KBK – stor tak til 
både Sune og Anton for dedikeret KBK-arbejde igennem mange, mange år. 
 
Knudi stopper efter mange gode KBK-år med udgangen af maj – Knudi skal overtage posten som cheftræner for 
store dele af Skovshoveds eliteafdelinger – flot karrieretræk – stort tillykke, tak og held og lykke til Knudi – vi er 
piv stolte over at have bidraget til denne flotte rejse.  Som ny cheftræner for FT1 indtræder Karsten Bjerring. 
Karsten har tidligere arbejdet sammen med Peter og kommer med mange sportslige og menneskelige 
kompetencer i erfaringsbasen. Stort velkommen til Karsten.  
 
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 træningsstart 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 nu 3 år siden frem til at byde Peter 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 badmintonlandkortet – men også samtidig være med til at sikre, at der er en 
ubetinget og livsberigende foreningskultur som fundament. Vi skrev sidste år, at vi ”går nogle utroligt 
spændende og vigtige KBK-år i møde” – denne ambition og vision står klarere end nogensinde.  
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Det har været en stor glæde at få Yonex-Peter-Gade Academy helt ind i kernen af KBK. Hver torsdag og fredag 
spiller nogle af Danmarks dygtigste ungdomsspillere og en del tilsvarende udenlandske spillere i KBK – en stor 
fornøjelse at følge – og det er en stor gave for klubbens bedste spillere at deltage på akademiet. 
 
Det er i det hele taget 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 del af kernen i KBK – og 
tusind tak for forrygende samarbejde på alle planer!  
 
Det rundt omkring det sportslige … 
 
Vi er fortsat meget taknemmelige for og stolte af det utrolig gode arbejde, som udføres i afdelingerne – ikke 
mindst USU med mange frivillige forældre laver et kæmpe arbejde for at skabe fællesskab og et utrolig stærkt 
fundament for børn, unge og ældre i KBK – tak for dette!  
 
Tak til BU/VU for at være en konstruktiv medspiller  i klubbens udvikling. – og tak til EU og alle spillerne i EU – 
unge som ældre - for at være et spændende og samlende omdrejningspunkt for hele klubben i disse år. Vi håber, 
at vi også i årerne fremover kan holde det utrolig gode momentum, som I alle bidrager til. 
 
Vi ”løfter KBK i flok” – og vi har igen i år haft et utroligt velfungerende set-up.  
 
I bestyrelsen har vi haft endnu et godt og travlt år. Men modsat de seneste par år har vi heldigvis haft mest 
travlt med de ting, som vi alle holder mest af – aktiviteter i hal og sportslige sammenhænge …   Så 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 det, som for os alle har været 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 store krav til os, men heldigvis har vi både dedikerede medlemmer og dygtige trænere, som 
sætter os i stand til at leve op til kravene.  
 
Tak for et 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”! 
 
På bestyrelsens vegne  
// Kirsten Hede, Formand KBK 


