Referat af Generalforsamling i OBK d. 25-5-21
Fremmødte: 13 personer

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Henrik Kryger foreslog John Thrane, der blev valgt som dirigent.
John startede med at konstatere, at Generalforsamlingen var varslet i rette tid og
afholdes jf. klubbens love – Generalforsamlingen er udsat fra februar pga.
Coronapandemien.
2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i den forløbne periode
Formand Henrik Kryger fremlagde en generel beretning for OBK om året 2020.
2020 har mildest talt været udfordrende for alle - OBK har som bekendt også været
ramt af nedlukning(er): af OBK-hallen, aflysninger af træningssamlinger, holdkampe
og events samt mange sociale arrangementer blev aflyst pga. COVID-19
restriktioner.
I den svære tid, har bestyrelsen oplevet et fantastisk sammenhold og en stor vilje til
at håndtere krisen af klubbens trofaste medlemmer, trænere, forældre,
frivillige, samarbejdspartnere og sponsorer – mange tak for det.
Pandemien har også givet anledning til at tænke nyt, til at udvikle nye måder at
træne og være sammen på, nemlig den virtuelle. Her har klubbens trænere Frederik
Horn, Steen Thomsen, Lennart Engler og spillerne arbejdet benhårdt for at
opretholde en kontakt til badminton-fællesskabet.
2020 var året hvor OBK fyldte 85 år – og med sine 85 år på bagen er Odense
Badminton Klub blandt landets ældste klubber. OBK har stærke traditioner og en
stolt historie - passionen for badminton og det sociale fællesskab på og uden for
banen binder klubbens 571 medlemmer sammen i et ligeværdigt og godt samvær.
En stærk kultur og sunde værdier kommer dog ikke af sig selv – alle skal bidrage og
værne om klubbens ”ve og vel”.
Det er svært at rekruttere personer til bestyrelsesarbejdet, diverse udvalg og ad hocopgaver. Covid-19 kan være en af årsagerne, men klubbens ledelse må også kigge
indad og styrke sammenhængskraften og kommunikationen til medlemmer og
samarbejdspartnere.
For 9. år i træk er OBK kommet ud med et plus på bundlinjen, men det må IKKE
være en sovepude. Der bliver stadig behov for fokus på stram driftsstyring og øgede
indtjeningsmuligheder, hvis vi skal den negative egenkapital til livs.
Henrik sluttede af med at bringe en tak til alle samarbejdspartnere, sponsorer,
ansatte, halbestyrerparret Thomas og Majbritt, OBH og alle frivillige, herunder de
afgående bestyrelsesmedlemmer.
Den 1. april 2020 valgte forretningsfører John Thrane, at gå på pension. Jeg vil gerne
sige mange TAK til John for indsatsen og det store arbejde han har lagt i klubben
gennem mange år, John er stadig aktiv i sponsorudvalget og på de grønne baner
mandag og onsdag.
Året 2020 sluttede med en sørgelig meddelelse, da vi den 9. december fik at vide, at
klubbens mangeårige bestyrelsesmedlem, kasserer og æresmedlem Knud Olav
Sørensen var gået bort i en alder af 83 år.
Æret ære hans minde.
Ungdom
Ungdomsformand Brian Moesgaard fremlagde en beretning for Ungdomsafdelingen.
Umiddelbart efter Generalforsamlingen sidste år i 2020, blev Danmark lukket ned for
første gang. Tiden herefter gik med at fortolke rammerne for genåbning, så børnene
kunne komme retur i hallen igen så hurtigt som muligt, Ungdomsudvalget fik

opdateret obk.dk, udarbejdet kontraktskabeloner til trænerne og en række andre
administrative opgaver i mellemtiden.
Desværre har der siden været en række restriktioner ift. antal børn i hallen samtidig,
og især har vi været lukket helt ned ift. sociale aktiviteter gennem hele det sidste år.
Ikke engang en juleafslutning kunne det blive til. Der var lige en lille åbning for
sommerlejre sidste sommer, hvor vi fik lov at være lidt mere fælles.
I den meget lange nedlukningsperiode her i vinter, kom online træning op at stå for
de fleste ungdomsspillere. Tusind tak til trænerne for deres store indsats her,
specielt Frederik og Lærke havde virkelig gang i onlinetræningen, så børnene ikke
kom tilbage i hallen uden at have været aktive i den lange periode. Mit indtryk er, at
mange var med online.
I den seneste nedlukningsperiode blev der arbejdet med en ny kontingentmodel for
ungdom, hvor årskontingentet er afskaffet. Det gav dog lidt andre udfordringer for
nogle enkelte grupper af spillere, som ikke deltager på nogen ungdomstræninger,
men som dog alligevel spiller med på ungdomshold o. lign. Den problematik har vi
vendt i bestyrelsen. Bestyrelsen arbejder på at løse det til næste sæson, så
ungdomskontingentet bliver mere transparent for alle brugere, dog så alle bidrager i
rimelighed.
Resultatmæssigt har det været en fin sæson (når vi har måtte spille) for ungdom.
Der er OBK’ere i Top10 af alle Ranglister, der var medaljevindere ved
Danmarksmesterskaberne både for hold og individuelt, og i OBK’s egne
ungdomsturneringer her for nylig var der OBK’ere på medaljeskamlerne. Det var dog
ikke let at afvikle 2 turneringer på samme tid for os som arrangører, hvor der kun
måtte være 25 samlet samtidig. Men det virkede ikke til at påvirke børnene
voldsomt. De fik spillet en masse gode kampe. OBK har endda i år været
repræsenteret iblandt medaljevindere ved ungdomseuropamesterskaberne.
Senior
Seniorudvalgsformand Simon Normann fremlagde en beretning for Seniorafdelingen.
2020 har været en sæson præget i coronaens tegn. Mange restriktioner samt en
annulleret halvsæson har betydet, at seniorafdelingen ikke har kunne mødes socialt
på samme niveau som tidligere.
Vi har fastholdt vores nuværende træningssetup med Lennart Engler og Steen
Thomsen i spidsen, som sammen udgør et fantastisk setup i senioafdelingen, som er
med til at presse, udvikle samt holde humøret højt til træning. Disse trænere har
også gjort en stor indsats i forbindelse med planlægning af træninger under
restriktioner samt inddeling af trupper i disse svære tider. Der skal lyde en stor tak
til dem!
Vi har dog også en udfordring i seniorafdelingen, som er at vi har rigtig mange unge
i seniorregi, som er med til at trykke gennemsnitsalderen ned. Heldigvis har de unge
spillere en masse gå-på-mod, og villighed til at lære af de faste og mere garvede
seniorspillere. I den kommende tid vil der derfor være endnu større fokus på, at
integrere de unge spillere i seniorafdelingen. Samtidig så skal der gøres en ekstra
stor indsats, for at fastholde de faste seniorspillere i klubben, som har en kæmpe
erfaring og som trækker et stort læs i forbindelse med diverse arrangementer, som
OBK er en del af.
DH-turneringen blev aflyst efter 6 runder pga. corona, det betyder at vi fra næste
sæson igen har hold i hhv. Ligaen, 2. div., 3. div., Danmarksserien og Serie 1.
En vigtig del af at være Seniorspiller er også at takke en aktiv del af i de sociale
aktiviteter og de arrangerer som OBK afholder. Vi gør meget ud af at skabe en social
god stemning, hvor spillere på tværs af køn og aldre kan lære hinanden bedre at
kende. Her skal lyde en stor tak til SSU og Aktivitetsudvalget! Som gør et virkelig
godt og stort stykke arbejde mht. diverse sociale arrangementer og fællesspisninger.
Dette skal fastholdes og videreudvikles

Events
Eventansvarlig Simone U. Mortensen fremlagde beretning for eventområdet, der
fremhævede klubbens to største, årlige events: Odense RSL Classic og Danisa
Denmark Open, der begge har stor økonomisk betydning for klubben.
Odense Classic blev gennemført på normal vis med rigtig fin tilmelding til såvel
turnering som fest; det var et rent held at turneringen nåede at blive gennemført, da
landet blev lukket ned ugen efter.
Denmark Open blev gennemført i uge 42 som den første int. event efter All England i
marts måned; afviklingen gik fint, trods næsten ingen tilskuere og besøg af knapt så
mange af de store verdensstjerner. Men i kulissen formåede vi i OBK igen at stille
med frivillige kræfter, der sikrede en fin afvikling.
Simone takkede alle de frivillige - spillere, ledere og forældre mv. – der hjælper til
ved klubbens events, store som små. Det kan ikke lade sig gøre at afvikle events
uden fælles indsats og styrker samtidigt på tværs, det interne fællesskab i klubben.
Morgentræning
Ansvarlig for området, Andreas Bassett, fremlagde beretning.
Morgentræning har naturligvis, som alle andre træninger, været ramt af corona i det
forgangne år. Til trods for de udfordringer har træningen, når den har kunnet
afholdes, været god. Spillerne har været glade for træningen, hvilket også har vist
sig i stabilt fremmøde.
Morgentræningstruppen har været stor i det forgangne år, og vi ser ind i at udvide
gruppen med unge spillere ned til u15 fra den kommende sæson.
Niveauet blandt spillerne er generelt opadgående og med et øget niveau samt større
gruppe med lyst til at spille, overvejes det om træningen skal deles i to grupper for
at skabe mere plads og fokus på den enkelte spiller.
Det er vores generelle oplevelse, at samarbejdet med skoler og
uddannelsesinstitutioner er velfungerende.
Kommentarer til beretningerne:
Der var ros til Lærke Hvid for hendes indsats ift. online-træningen på seniorniveau.
Har klubbens medlemstal været påvirket af Corona nedlukningen? Hertil svarede
bestyrelsen, at det holder nogenlunde status quo med ind- og udmeldinger – men
den reelle effekt ses nok ikke endnu.
Alle beretninger kan læses i deres fulde længder på OBK’s hjemmeside.
3. Fremlæggelse af regnskab 2020 til godkendelse og budget 2021 forelægges
Kasserer Michael Jørgensen fremlagde regnskabet for 2020 for de fremmødte til
godkendelse.
Regnskabet udviser et overskud på 126.500 kr. for 2020. Der henvises til
regnskabets poster og noter for en specifikation af resultatet.
Egenkapitalen er stadig negativ, men takket være de sidste års overskud, er klubben
på rette vej. Egenkapitalen udgør ca. -57.723 kr. pr. 31. december 2020.
Kasserer Michael Jørgensen fremlagde budgettet for 2021 for de fremmødte.
Budgettet blev taget til efterretning af Generalforsamlingen.
4. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Følgende er på valg og ønsker genvalg:
- Henrik Kryger blev valgt (formanden er på valg hver år)
- Michael Jørgensen blev valgt (for en 2. årig periode)
Følgende er på valg, men ønsker ikke genvalg:

- Simon Normann
- Simone U. Mortensen
Følgende træder ud før tid:
- Brian B. Moesgaard
Kommentarer:
Det er vigtigt at få klarhed over, hvilke opgaver bestyrelsen ønsker hjælp til – inviter
ind til stormøde og gør rede for, hvilke kompetencer der søges.
Ungdomsformandsposten lyder til at være en tung post, i og med at den nuværende
formand allerede stopper; måske skulle man overveje at fordele opgaverne på flere
hænder.
Bestyrelsen svarede, at funktionsbeskrivelser for hhv. Event og Senior var sendt ud
af flere omgange, men at de naturligvis kan sendes ud igen.
Bestyrelsen fik Generalforsamlingens tilladelse til at bruge tid på at afdække, hvilke
opgaver der mangler hjælp til og hvordan de vakante poster i bestyrelsen kan
besættes.
5. Valg af revisor og revisorsuppleant
Generalforsamlingen valgte Kenneth Jørgensen fra Revision Råd, Odense til revisor i
OBK.
Valg af revisorsuppleant var ikke nødvendigt, når der som her er tale om et firma,
der varetager opgaven.
6. Behandling af indkomne forslag
Intet – der var ingen indkomne forslag.
7. Evt.
Forsamlingen spurgte ind til klubbens involvering i Denmark Open fra 2022, såfremt
turneringen kommer til at ligge i Odense i den næste periode efter 2021.
Ydermere blev der spurgt ind til kriterierne for deltagelse på morgentræningerne;
bestyrelsen henviste til Lennart og Andreas for uddybning; gerne ved hjælp af
udsendelse af information om ordningen.
Formand Henrik Kryger takkede John Thrane for hans opgave som dirigent ved
Generalforsamlingen og de afgående bestyrelsesmedlemmer for engagement og
indsats de seneste år i OBK.
For referat, Odense d. 4. juni 2021
Jeanette Lund
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