Formandens beretning 2017
V/ Jonas Sørig
Det er igen i år en stor glæde, at jeg i år kan aflægge beretning for Svenstrup Badminton Klub. Det har
overordnet set været en rigtig flot sæson, hvor der er sket utrolig mange positive ting. Jeg vil starte med at
se nærmere på sæsonen der er gået.
Sæsonen der er gået:
Bestyrelsen har i denne sæson været fuldt besat og endda med suppleanter. Der blev valgt ny kasserer,
samt sekretær og næstformand. Fælles for næstformanden og sekretæren er, at de var kendte ansigter i
bestyrelsen. Dog blev det fundet en ny kasserer, samt nye medlemmer af bestyrelsen. Alt dette har været
med til at skabe innovative initiativer til glæde og gavn for klubben og dens medlemmer. På baggrund af de
sidste års arbejde med ”projekt frivillig”, så er vi mange frivillige i både bestyrelse og spillerudvalg. Endeligt
så er der flere frivillige end nogensinde på vores nye initiativ med de afgrænsede opgaver. Som formand
glæder jeg mig over denne udvikling, som har gjort det nemmere at bidrage i klubben, i et moderne
samfund, hvor mange gerne vil bidrage til foreningens drift, men tiden desværre er knap.
Vi har igen i denne sæson haft et højt aktivitetsniveau, hvor de sociale og indtægtsgivende aktiviteter har
været en større succes end tidligere. Her kan bl.a. nævnes træningslejren for ungdom, Bankospil, Svenstrup
Løbet, to åbne stævner i Badminton Danmark regi, fastelavnsfest, klubmesterskaber og som noget nyt
badmintonskoler i samarbejde med DGI, samt et nyt projekt i form af en julefrokostfest for hele Svenstrup
by og omegn. En fest med over 200 deltagere og et stort setup med Claus Hassing m. band som
trækplaster. På trods af et mindre underskud er det i klubbens overbevisning at festen kan give et pænt
overskud i kommende sæson. Derfor er planlægningen af festen allerede i gang. Festen løber af stablen d.
18. nov 2017. Sidst men ikke mindst, så har vi gentaget DMU eventen, hvor ikke mindre end 37
ungdomsspillere drog afsted. SBK var den 4. største klub målt på deltagerantal og ikke mindre en 25 DM
medaljer kom i hus. Fantastisk flot af en klub i vores størrelse.
Aktiviteterne har igen i år slået rekord ift. indtjening og besøgstal. Må jeg i denne anledning sende en stor
tak til alle de frivillige, som igen har gjort klubbens aktiviteter til en succes. Her tænkes både på
drivkræfterne i bestyrelse og spillerudvalg, samt de personer som udenfor udvalg har mødt op og hjulpet,
samt personer, som har været drivkræfterne ved diverse arrangementer – Dette er ganske enkelt
uundværligt for klubben.
Klubben har i år valgt at investere i et nyt bogholderisystem, hjemmeside og medlemsregistrering. Her
spiller alle faktorer sammen, hvortil det er blevet nemmere at være frivillig. Det har været en svingende
omgang at få op og køre, men her mod enden af sæsonen er det hele kommet på plads og vi nyder nu gavn
af den optimering, som systemet har givet os. Stort tak til medlemsregistrant og webmaster Lotte Madsen,
samt vores Kasserer Allan Sørensen, som har ydet en stor indsats, for at få det hele til at spille sammen.

Projekt frivillig:
Ved mine forrige beretninger har jeg snakket om ”projekt frivillig”. Et projekt, hvor det har været på sinde
at få flere til at løfte lidt, i form af afgrænsede opgaver. Igen i år må dette siges at være en udbredt succes.
Igennem de sidste 4 år har klubben 4-doblet antallet af frivillige. Et resultat som vi alle kan være stolte af.
Målet for fremtiden er fortsat at få flere til at bidrage med lidt, således der fortsat vil være en positiv
udvikling på dette område. Vi er kommet langt, men er stadig ikke i mål. Når dette er sagt, så er vi den klub
i Nordjylland med flest frivillige, samt det højeste aktivitetsniveau.
DGI har rettet henvendelse til klubben for at høre, hvordan vi har gjort. Hvortil DGI klubudviklingsforløb
bygger på et fundament af Svenstrup Badminton Klubs organisering. Det er et stort klap på skulderen til
vores forening! 😊
Donationer/Fonde:
I år har Anja og Morten Jeppesen igen haft den afgrænsede opgave i form fonde søgning – Dette har givet
et pligtigt afkast med sig. Midlerne fra fonde er gået til en ny boldmaskine, som er kommet i hus gennem
Lind fonden, samt Lions Club. Derudover er kommet midler fra SIFA, som er brugt til vores DMU tur.
Slutteligt har vi fået støtte fra ejendomsmæglernes fond til træningslejren, samt et tilskud af Energi Nords
forenings-el. I alt har vi i år har mulighed for at opgradere vores faciliteter og skabe en super god klubtur,
med midlerne fra de forskellige fonde – Tak til Anja og Morten, samt de fonde, som har doneret midler.
ØKONOMI:
Økonomien i år er rigtig fin. Vi ender med et rigtig fornuftigt overskud for 3. år i træk. Årsagen til dette er:
Investering i aktiviteter, hvilket har været med til at optimere indtægten fra tidligere år. Derudover har der
været en medlemsfremgang, som har givet en øget indtjening, samt et større aktivitetstilskud fra Aalborg
Kommune. Der har også været en øget indtjening på sponsorer ift. det budgetterede.
Det er bestyrelsens hensigt forsat at investere og optimere, i stedet for nedskæringer. Vi skal have gang i
hjulene for at kunne øge omsætningen. Fordelen herved er øget kvalitet af vores rammer og forhåbentlig
kan vi gøre os mere konkurrencedygtige med andre sportsgrene i Svenstrup.
Det er besluttet at diverse tilskud til åbne stævner, klubmesterskab, klubtrøje, kontingentfri
bestyrelse/spillerudvalg osv. Fortsat skal være der til den kommende sæson.
Udfordringer ift. kommende sæson:
-Boldprisen stiger med 30%
-Ungdomsspillere og seniorturneringsspillere skal have klubtøj
-Øget trænerudgift pga. flere træningstimer jf. øget medlemstal for ungdom
-Øget udgift til halleje pga. flere haltimer.
Det er i bestyrelsens overbevisning at klubbens egenkapital ikke behøver at blive øget. Dertil burde
økonomien kunne hænge sammen på trods af ovenstående økonomiske udfordringer. Jf. budgettet for
kommende sæson.

Medlemsantal:
Svenstrup Badminton Klubs medlemstal var i forrige sæson på 191 medlemmer. Ved indberetningen d.
31.12.16 kunne klubben glæde sig over en fremgang til 237 medlemmer. Specielt på klubbens ungdom er
der sket en eksplosiv udvikling fra 37 medlemmer til 95 medlemmer på bare 2 sæsoner, hvilket skyldes en
god indsats af klubbens trænere, som har været med til at opbygge en klubkultur, samt gøre det fedt for
alle børn og unge, at spille badminton i SBK. I alt endte det med en stigning fra 191 medlemmer til 237
medlemmere ved opgørelsen d. 31.12.2016. Dvs. en stigning på ca. 25%. Efter indberetningen er antallet
fortsat steget til næsten 250 medlemmer, samt en venteliste på klubbens yngste træning, samt motionist
banetider. Utrolig flot.
Den nye sæson:
Vi skal fortsætte med at have mange frivillige hænder i gang. Da dette er kilden til at vores aktiviteter er
velfungerende. Derudover vil vi prøve at erhverve nye ungdomsmedlemmer i de mindre årgange, og sidst
men ikke mindst gøre det attraktivt at vælge badminton som motionsform i alle aldre. Alt dette for fortsat
at fastholde medlemstallet i klubben.
Vi ønsker, at vores ungdomsspillere skal fortsætte de gode takter ift. stævneaktivtet. Det har givet et
suverænt sammenhold på tværs af årgange og niveauer. Endvidere har det øget niveauet betragteligt på
vores ungdomsspillere. Det er meget vigtigt ift. at integrerer dem i vores senior afd.
Det er også ønskeligt, at vi nedbragt vores ventelister på ungdoms og motionist banebooking.
Dette vil vi gøre ved:
1. Fortsætte med udviklingen af vores små afgrænsede opgaver – forsøge svar fra alle medlemmer på
hjælperlisten (Udsendes ved sæsonstart), således det er nemt at få frivillige ved vores
arrangementer.
2. Lave samarbejde med DGI omkring skolearrangementer i skolerne, således at elverne prøver at
spille badminton og vi derved gør os bemærket som klub i lokalsamfundet.
3. Fortsætte vores succes med motionist fællestræning og prøve at gøre den mere udbredt.
4. Oprettet flere træninger for bane motionister, samt klubbens yngste spillere.
Halfordeling:
Ved det årlige halfordelingsmøde med SGIF deltog Karsten Sørensen, samt 1 repræsentant fra Floorball. Vi
har haft en stor medlemsfremgang og SGIF har samlet set haft en mindre tilbagegang. Dertil har vi fået
trækningsretten på 6 haltimer mere, end forrige sæson. Det har i år været en lang vej at nå til enighed, idet
alle aktører ønsker de gode primære tider, sidst på eftermiddagen/tidlig aften. SBK har trækningsret på alle
tider i Svenstrup skolehal med undtagelse af mandag og onsdag kl 20-23. Det betyder, at vi har mulighed
for at ligge flere banetider til motionister torsdag og fredag, samt flere ungdomstræninger i løbet af ugen.
Trænerteamet er i næste sæson bestående af de samme trænere, som der har været de foregående to
sæsoner. Kontrakterne er ikke indgået, dog har alle givet tilsagn om, at de ønsker at fortsætte og
fordelingen af træningerne er lavet.

Endelig kan jeg med stolthed sige, at bestyrelse og spillerudvalget for den kommende sæson er næsten
fuldt besatte – Hvor er det dejligt, at forældre/spillere har mod på at give en hånd for klubben. Der er dog
stadig plads til flere hænder, hvis der skulle være nogen som ønsker at hjælpe – Vi kan aldrig få nok 
Fremtiden ser lovende ud for klubben – Vi har fået vendt en skrantende økonomi til en stærk økonomi, vi
har fået opbygget en stærk klubkultur for alle vores ungdomsspillere og sidst men ikke mindst, så har vi fået
flere frivillige til at hjælpe. Dette gør virkelig, at jeg som formand ser frem til at videreudvikle på klubben
sammen med alle jer, for at skabe den bedste klub, samt de bedste rammer for alle klubbens medlemmer.
Slutteligt kan vi meddele, at vi arbejder på et renoveringsprojekt af hallen. Et projekt som der er kommet
skred i. Henover sommeren 2017 skulle der være start på renoveringen af vores omklædningsrum.
Derudover skulle der gerne ske forbedringer med hallens loft, belysning og klublokale. Der er ikke kommet
en endelig tidsplan over renoveringen endnu. Forhåbningen er at forbedringerne bliver løbende gjort
indenfor de kommende par sæsonen.
Intiativ pokalen:
I år gives initiativ pokalen til Lotte Madsen.
Lotte har været nyvalgt ind i bestyrelsen og har med det samme taget et stort initiativ ved at udvikle en ny
hjemmeside, hvor medlemsregistrering og bogholderiet spiller sammen. Endvidere har Lotte haft den
interne opgave i bestyrelse at stå for medlemsregistreringen. Lotte har altid stået klar som hjælper til
klubbens mange aktiviteter og spreder en positiv stemning med hendes personlighed og lette trang til smil
og latter. Man er ikke i tvivl om, at Lotte udføre de opgaver, som hun påtager sig, hvilket er en stor kvalitet i
foreningsarbejde.
Det er en fornøjelse at have en drivkræft, som Lotte i en klub som vores!
-

Lad os give Lotte en hånd!

