Bestyrelsens beretning 2011
2011 blev endnu et år med masser af aktivitet. Vi var sådan lige kommet os
ovenpå jubilæumsåret 2010. Oprindeligt var der lagt op til at vi, i det vi kaldte
jubilæumssæsonen gerne ville markerer klubbens 75 års fødselsdag. Vi havde
stadig d. 25 september 2010 i frisk erindring. Ved flere lejligheder har OBKs
bannere også præget OBK Hallen og Odense Idrætshal ved førsteholdets
hjemmekampe.
Fra starten af 2011 inviterede bestyrelsen til ”visionsdag”. I alt 42 medlemmer
og gode venner af klubben blev inviteret til en Lørdags diskussion og debat om
”Hvad vil vi egentlig med OBK” – en dag med højt til loftet. Hensigten var at
forventningsafstemme i forholdet bredde kontra elite. Skal vi satse – og hvad
satser vi på. Eller skal vi lade stå til i stand by.
Vi lavede plancher og lister med styrker og svagheder. Udfordringer og
muligheder. Dagen sluttedes med evaluering som resulterede i en egentlig
handlingsplan som skulle være basis for klubbens udvikling frem til 2015. Altså
4 år ud i fremtiden.
Resultatet af denne proces blev et kompromis. Et kompromis, imellem bredde
og elite hvor det ene ikke udelukker det andet.
Vi slog endvidere fast:
• OBK er og skal være for alle der vil badminton
• OBK vil gerne have flere motionister
• OBK er en eliteklub der sigter opad
• OBK har kommerciel status (sponsorer)
• OBK er dynamisk – der sker meget og mange ude omkring i
landet skeler til hvad der sker i OBK.
I hovedtræk var der enighed om:
• OBK er en god og stærkt funderet forening med et godt socialt
sammenhold
• Vi vil have flere motionister
• Vi vil spille med om DM for hold senest i 2015.
• Vi vil have gode trænere
• Vi vil fortsat kunne udvikle egne talenter til 1 holds truppen
• Vi vil forbedre de fysiske rammer
• Vi sigter imod at blive ”Øens hold”.

Som nævnt indledningsvis har der været masser af aktivitet i hallen og
omkring klubben. Odense Classic, Klubfest d. 12 April med cykelsponsorløb og
klubmesterskaber, ungdomsturneringer, holdkampe i alle aldersgrupper og
sidst men ikke mindst Denmark Open i Oktober.
Til alle jer der har hjulpet til og aktivt deltaget i afviklingen af disse
arrangementer skal der lyde et kæmpe tak. Det er jer der driver værket og er
essensen i OBK. I mange af disse sociale sammenhænge knyttes bånd og
venskaber på tværs af alder, køn og kompetencer. OBK har brug for jeres
fortsatte støtte.
Rent sportsligt blev 2011 et fantastisk år for OBK. Vi kan følge vores spillere
fra Asien til Nr. Lyndelse. På nettet og i TV. Vi læser og hører om OBKere i
landsdækkende medier. Vi kan være stolte af de mange flotte resultater
klubbens medlemmer gang på gang præstere. Det gælder både på senior og
ungdoms niveau. Sportsligt tegner det godt for fremtiden.
•

Ungdom Europa mestre og Danmarks mestre. U 15 vandt totalt
overraskende hold DM.

•

Senior – vinder af superserie finalen i HD.

•
•

Bedst repræsenterede klub ved Masters – det var OBK.
Og så vandt vi lige 2 guld og 2 sølv medaljer ved DM for senior her for nylig.
OK – det var i 2012 – men basis lagt i årene før. OBK - Danmarks mest
vindende klub ved et senior DM!

Forretningen OBK har som følge af mange forskellige grunde og som resten af
samfundet og verden i det hele taget, været presset på økonomien i 2011.
Udfordringerne har været talrige. Den evige balance og afstemning af
ambitioner og økonomi vil også fremover være et vigtigt aspekt.
Jeg vil ved denne lejlighed gerne takke OBH for et fremadrettet og
gnidningsløst samarbejde. I det daglige er der ikke så meget – men i er der
når vi har brug for jer. Tak for det.
Kære Pia. 1000 tak for din allesteds nærværende måde at være på. Tak fra
rigtig mange forældre der altid kan spørge dig om råd og vejledning. Og igen –
din indsats ved Denmark Open er uvurderlig for det samlede arrangement.
I bestyrelsen har vi holdt møde en gang om måneden. Ved siden af mange
andre møder. Tak til alle bestyrelsesmedlemmer for en loyal opbakning. I
samme anledning stor tak til sponsor udvalget der arbejder struktureret og
fremadrettet med tingene. En god platform at arbejde videre på er skabt.

Afslutningsvis stor tak til alle klubbens medlemmer, sponsorer, naboer og i det
hele taget venner af foreningen og badminton sporten i Odense, på Fyn i
Danmark, ja i hele verden.
Lad os sammen udnytte klubbens værdier og potentiale som inderst inde
handler om det vi har sammen. Fællesskabet og det, at være en del af OBK.
Lad os alle stå sammen om, at styrke klubben med respekt for hinanden uden
behov for at pleje egne interesser urimeligt. Lad os fortsætte den på mange
måder gode udvikling klubben er i. Samfundet udvikler sig hurtigt omkring os
og vi sætter alle overliggeren højere og højere. Det gør vi også i OBK – og vi
kan kun gøre det sammen.
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