Bestyrelsens beretning 2015 Odense Badminton Klub
Generalforsamling mandag den 23. februar 2015 i OBK.
2014 blev endnu et år med masser af aktivitet i Odense Badminton Klub
både på og udenfor banen...
Bestyrelsen startede 2014 med at mødes til en "visionsdag".
En hel søndag, hvor bestyrelsen kunne diskutere og debattere samt fast
lægge OBK´s samlede strategiplan fremadrettet.
Dagen resulterede i en egentlig OBK strategiplan som skal være basis for
klubbens udvikling frem til 2017 - Altså 3 år ud i fremtiden.
OBK´s samlede strategiplan kan ligeledes ses på OBK´s hjemmeside.
Fællesnævnerne for strategiplanen er:
• OBK skal skabe og udvikle egne talenter "MADE IN ODENSE"
dvs. have et godt elite- og talentudviklingsarbejde.
•

OBK skal have fokus på personlig og social udvikling "I LOVE OBK"
dvs. at have lyst til at være en del af OBK kulturen og sætte sit præg
på den.

•

OBK skal være en eliteklub, hvor det er muligt at gå hele vejen...fra
MINITON til verdensklassespiller.

•

OBK skal have en bæredygtig og sund økonomi.

Trods general medlemsflugt fra badmintonsporten, kunne OBK notere sig en
væsentlig stigning i 2014, på 75 medlemmer således det samlede
medlemstal er oppe på 510 medlemmer dags dato.
Det var også i 2014 at heldagsskolen gjorde sit indtog, og det betød, at
ungdomstræningerne måtte komprimeres og rokeres rundt således alle
kunne opnå tilfredsstillende træningstid - TAK til alle spillere og forældre for
forståelse.
MINITON er stadig et stort aktiv for "MADE IN ODENSE" tanken. Hver lørdag
er der etableret træningstilbud for de yngste spillere fra 5-8 år, hvor
badminton læres fra bunden af kompetente trænere og med forældre som
bold-oplægger.
For at fødekæden til Ligaholdet holdes intakt har OBK en målsætning, at
lave min. 5 elite ungdomsspillere i hver årgang - og vi er næsten i mål.

Badminton Danmark og Odense Badminton Klub er blevet enig om en
forlængelse af samarbejdsaftalen vedrørende afvikling af
badmintonturneringen Yonex Denmark Open i perioden 2014-2017.
I efteråret 2014 har den sportslige ledelse i OBK deltaget i et
kompetenceudviklingsforløb arrangeret af Odense Kommune for at styrke
klubbens elite- og talentudviklingsmiljø, og hvor der har været fokus på
etablering af en egentlig sportslig ledelse i OBK, der også kan sikre en
"rødtråd" i klubbens arbejde.
Der har været masser af aktivitet i OBK og omkring klubben i 2014. Her kan
nævnes seniorturneringen Odense Classic, "Spinning for Winning"
(cykelsponsorløb), klubmesterskaber, ungdomsturneringer, holdkampe i alle
aldersgrupper og niveau og sidst men ikke mindst Denmark Open i Oktober,
hvor hele verdens badminton-elite mødes i Odense i uge 42.
En anden kæmpe stor badminton begivenhed i Danmark i 2014 var VM i
Ballerup. OBK havde arrangeret bustur for 80 personer. Det var en
fantastisk tur som endte med to Odense Bronze medaljer til Viktor Axelsen
og Mathias Boe.
Til alle jer der har hjulpet til og aktivt deltaget i afviklingen af ovennævnte
arrangementer skal der lyde et kæmpe tak. Men en særlig stor tak til de
der bruger deres fritid og energi på arbejdet for OBK. I gør en kæmpe
forskel og uden jeres bidrag ville OBK ikke være OBK.
Rent sportsligt blev 2014 et fantastisk år for OBK. Vi kan følge vores spillere
lige fra superserie finalerne i Asien over veterankampe i Herrested til u-7
Monrad stævner i Dalum. Vi følger dem på nettet og i TV. Vi læser og hører
om OBK´ere i landsdækkende medier. Vi kan være stolte af de mange flotte
resultater klubbens medlemmer gang på gang præsterer. Det gælder både
på ungdoms- og senior niveau.
Sportsligt tegner det godt for fremtiden.
Følgende udvalgte resultater for 2014 kan nævnes:
•
•
•
•

Diverse Danmarks- og Europa mestre for ungdom.
Kvartfinaleplads til Badminton Ligaen, oprykning til 1. division for 2.
holdet.
Sara Thygesen og Maiken Fruergaard har netop vundet sølv i DD til
DM. Samt Sara Thygesen blev udtaget til landsholdet til EM.
Mathias Boe vandt i HD med Carsten Mogensen følgende i 2014:
Indien Open, Korea Open og French Open.

Tak til klubbens kompetente og engageret trænere Jakob Toft som
ungdomscheftræner og Lennart Engler som seniorcheftræner.
Tak for godt samarbejde til klubmedarbejder Pia Larsen og halbestyrer
parret Majbritt og Thomas.
Bestyrelsen har haft som målsætning at henlægge til egenkapitalen, det har
desværre ikke været muligt, da årets positive resultat er meget beskedent.

Specielt på eliteafdelingen har der været afvigelser, som anses for
utilfredsstillende. Der bliver i 2015 behov for fokus på stram driftssyring og
øgede indtjeningsmuligheder.
I bestyrelsen har vi ca. holdt møde en gang om måneden, ved siden af
mange andre udvalgsmøder. Tak til alle bestyrelsesmedlemmer for god
arbejdsindsats. Specielt tak til Arne Gram som har valgt at træde ud af
bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen.
I samme anledning en stor tak til event- og sponsorudvalget, der arbejder
struktureret og seriøst med tingene.
Afslutningsvis stor tak til alle de frivillige forældre og medlemmer, som dag
efter dag ligger et stort og uvurderligt stykke arbejde i OBK.
Jeg møder rigtig mange mennesker fra badmintonmiljøet. Der er altid en
positiv stemning når talen falder på det vi gør i OBK.
Vi har en unik klub som vi i vores egne travle hverdag skal påskønne når
der går dagligdag i dagligdagen.
Vores gode gamle hal ligger lige midt i byen, lige midt på øen og lige midt i
Danmark. Skulle nogen have glemt det vil jeg tillade mig at minde om vi
rent faktisk har verdens bedste klub.
Vi ser frem til endnu et spændende år i OBK.

Odense 23. februar 2015
På bestyrelsens vegne
Henrik Kryger Madsen formand Odense Badminton Klub

