Generalforsamling onsdag d. 17. februar 2010
Bestyrelsens beretning
Sæsonen 2009/2010 er endnu ikke helt slut, men her godt halvvejs inde i
februar måned, tegner der sig alligevel et klart billede af, at OBK er i gang med
en rigtig god sæson.
Sportsligt
1. holdet har, trods en lidt famlende start i 1. division, formået at spille sig i
oprykningsspillet til det forjættede Ligaland og med sejren over Ikast d. 12.
februar, ligger OBK nu på en flot 1. plads. Med 3 kampe tilbage er der rigtigt
gode chancer for, at vi er blandt de 4 hold, som rykker op pga. en udvidelse af
holdantallet i Ligaen fra 8 til 10. At blive Ligaklub vil betyde, at OBK får nok at
se til, såvel sportsligt som ledelsesmæssigt, men den chance må vi bare ikke
lade gå forbi, når nu vi har drømt om oprykning i flere år.
De øvrige seniorhold er også godt kørende, selvom de fleste er i
nedrykningsslutspillene i deres respektive rækker. Tidligere har holdene måttet
kæmpe til de sidste kamp for at undgå nedrykning, men denne sæson er der
en passende portion ungdom og rutine på holdene, hvilket har givet en god
balance. Som det ser ud nu, hører holdene til blandt de bedste 4, så vi bør
kunne klare frisag i alle rækker.
Det kan således næsten ikke gøres bedre, hvis OBK i næste sæson har hold i
Ligaen, 2. division, 3. division og Danmarksserien og Fynsserien!
Ungdomsspillerne lader absolut ikke seniorspillerne være alene om at gøre det
godt i denne sæson. Faktisk er mange af dem skyld i, at det går godt på
seniorholdene, idet de efterhånden udgør en stor procentdel af spillerne – og
det lige fra 1. holdet til 5. holdet, så det ser ud til, at der er etableret en god
og stabil ”fødekæde”.
Individuelt høster klubbens unge spillere også store triumfer både på de
hjemlige baner og i udlandet; mest omtale har vores to U17 Europamestre og
”Årets Fund” i fynsk idræt kårede spillere, Celine og Viktor fået. Klubben har
dog mange andre ungdomsspillere, der har lige så stor succes i deres egne
rækker, hvilket tegner virkeligt godt for fremtiden.
Eliteidrætslokomotiv og kraftcenter
OBK har også i år været kategoriseret som eliteidrætslokomotiv under Odense
Kommune på støtteniveau 2 (af i alt 3), der modtager såkaldt moderat støtte
fra kommunen. Med udsigten til at få status af Ligaklub, kunne man måske tro,
at vi også automatisk rykker et støtteniveau op og dermed kan få flere penge
fra kommunen. Det skal vi dog nok ikke regne med i første omgang, da vi også
organisatorisk og økonomisk skal være bedre funderet, end vi er nu. Der
arbejdes dog på det fra ledelsens side; ikke mindst fordi en stærk organisation
og god økonomi er en forudsætning, hvis vi skal kunne gøre os gældende
blandt de bedste klubber i Danmark på sigt.
Kraftcentret kører i år på 3. år med den struktur, hvor én klub har ansvaret for
at drive centret og få de aktiviteter, som foregår der, til at spille optimalt
sammen med de almindelige klubaktiviteter. En ny trænerbesætning har lavet
om på træningerne og forsøgt at optimere effekten af den store indsats, der

bliver lagt for dagen blandt spillerne og det ser ud til, at der er ved at blive
etableret et effektivt og velfungerende set-up i centret.
Dialogen og samarbejdet med Danmarks Badminton Forbund omkring centret
fungerer godt og der hersker heldigvis ingen tvivl om, at forbundet er tilfreds
med OBK’s arbejde og at centret også fremover vil være prioriteret i DBF.
Ny struktur – version 2.0
Gennem de seneste 1½-2 år har klubbens bestyrelse gennemgået et
organisationsudviklingsforløb sammen med en konsulent, som vi har fået
kontakt til gennem Kommunens Eliteidrætssekretariat. Efter div. observationer
og personlighedstests, gav konsulenten sit bud på, hvor OBK var stærk
organisatorisk og hvor vi kunne forbedre os og dermed styrke hele strukturen.
Resultatet blev en ny struktur, som fokuserede mere på funktionsbestemte
udvalg end på de hidtidige aldersbestemte i form af hhv. et ungdoms- og et
seniorudvalg. Strukturen blev lanceret ved sæsonstarten i september og der
var fra bestyrelsens side store forventninger til, at omlægningen skulle være
med til at involvere flere folk i klubarbejdet.
Her et ½ år efter lanceringen må vi dog erkende, at strukturen ikke rigtigt er
kommet til at fungere efter hensigten og det skal der gøres noget ved. I
erkendelse af, at ikke alle bestyrelsesmedlemmer er blevet placeret i deres
rette nye element, har vi kigget strukturen og personsammensætningen
igennem igen og har lavet nogle små justeringer, som bør få den nye
strukturform til at fungere.
På trods af dette, er der dog ingen tvivl om, at bestyrelsen har lært meget af
processen og uanset hvad der kommer til at ske, har vi ”rystet posen” godt og
grundigt – og det skal der engang imellem til, for at vi som klub kan udvikle
os.
Engagement
Sæsonen er som tidligere nævnt gået godt indtil videre og der sker meget i
OBK. Sportsligt klarer ungdommen, seniorerne og (selvfølgelig også)
veteranerne sig godt, ligesom samarbejdet med Odense Kommune og ikke
mindst Danmarks Badminton Forbund er godt.
Medgangen skyldes dog langt fra kun resultaterne på banen og den gode
forbindelse til vores offentlige samarbejdspartnere. OBK er medlemsmæssigt
en stor klub, der rummer mange forskellige mennesker med mange forskellige
holdninger til livet i foreningen og alligevel er der opstået en sjælden set
samhørighed på tværs af alting.
Der er skabt en god forståelse for og accept af, hvad det er alle vi forskellige
mennesker arbejder med og brænder for i OBK og det har været med til at
løfte hele stemningen i klubben.
Det er bestyrelsens håb, men også ansvar, at engagement forbliver et vigtigt
nøgleord i de aktiviteter der sker i klubben og det er derfor altafgørende, at
der hele tiden arbejdes med en åben dialog og gensidig kommunikation
mellem ledelsen og alle klubbens medlemmer.
Vi kan ikke som klub kun overleve på enkeltpersoners uegennyttige
arbejdsindsats, så derfor er det vigtigt at alle bidrager med noget – uanset om
det er lidt eller meget.

Vigtige opgaver, udfordringer og milepæle
Om hhv. få uger og måneder afvikler vi Odense Classic og Ungdoms Grand
Prix; to af i alt tre store og vigtige årligt tilbagevendende events i klubben.
Efterhånden har vi opøvet en stor erfaring i at afvikle disse arrangementer,
men vi skal til stadighed være opmærksomme på, at det kræver en indsats fra
hele klubben, hvis vi fremover skal kunne tjene en skilling på events. Classic
turneringen kører godt, men da vi selv er herre over tilrettelæggelsen og
afviklingen, skal vi hele tiden forsøge at tilføre turneringen noget nyt og
spændende, så folk bliver ved med at tage til Odense. Ungdoms GP og
Denmark Open afvikler vi til gengæld i samarbejde med Danmarks Badminton
Forbund, så i de to tilfælde er det vores opgave at lægge al energi og kræfter i
selve afviklingen, så forbundet kan regne med at have en stabil og kyndig
samarbejdspartner i os – for det har helt sikkert betydning, når forbundet skal
beslutte sig for, hvor de to events skal afvikles i de kommende år.
Så vi har brug for alles hjælpende hænder til disse turneringer!
Økonomisk set går klubben i den kommende periode en svær og hård tid i
møde. Regnskabsåret 2009 viser et temmelig stort underskud og det skal der
arbejdes hårdt for at få dækket ind i 2010 og fremefter. Derfor bliver fokus
lagt på stram driftsstyring og øgede indtjeningsmuligheder; bl.a. er det
bestyrelsens hensigt at etablere et forretningsudvalg, som får til opgave holde
styr på driften og udtænke strategier til økonomisk udvikling.
En af klubbens historisk store milepæle rundes d. 25. september 2010, hvor
OBK (og hallen) runder de 75 år. I den anledning vil der blive afviklet et
passende jubilæumsarrangement, som bestyrelsen håber at alle klubbens
medlemmer vil tage del i. Mere information om dette følger.
Tak
Der skal til sidst lyde en stor tak til OBH for et godt og upåklageligt
samarbejde og en stor tak til alle de frivillige forældre og medlemmer, som
dag efter dag ligger et stort og uvurderligt stykke arbejde i OBK.
En særlig stor tak skal også rettes til Poul Fich, der her ved årsskiftet har valgt
at give sine arbejdsopgaver videre til nye og yngre kræfter i klubben. Poul har
ydet en stor og uvurderlig indsats for OBK gennem mange, mange år og
selvom han stadig vil være at finde i billetlugen til Denmark Open, er der ingen
tvivl om, at der nogle dybe huller der skal fyldes ud efter hans exit.
I samme åndedrag siger bestyrelsen naturligvis også tak for indsatsen til Jan
Rasmussen, idet han træder ud af bestyrelsen ved generalforsamlingen d. 17.
februar.
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