Bestyrelsens beretning for året 2021
Generalforsamling mandag den 28. februar 2022 kl. 19.30 i OBK.
For præcis 10 år siden – viste årsregnskabet et underskud på kr. 225.000, ligeledes var der en negativ egenkapital på ca. kr. ½ mio. Skyerne over OBK
var dystre og den økonomiske situation var spændt.
Nogle mente sågar at klubbens eksistens var i fare, men OBK ville det
anderledes. Bestyrelsens opgave var nu, at stabilisere klubbens økonomi.
En kæmpe udfordring da vi nødig ville gå på kompromis med kvaliteten af
OBK´s mange badmintonaktiviteter.
10 år med plus på bundlinjen, er det nu lykkes at præsentere et
årsregnskab 2021 med positiv egenkapital som nu udgør kr. 217.000, I den forbindelse vil jeg gerne takke alle de bestyrelsesmedlemmer
medlemmer, forældre, frivillige ledere, trænere samt ansatte som har været
med i hele den proces…
Som i 2020 har idræt- og foreningslivet i 2021 også været ramt af COVID19 restriktioner og nedlukninger.
Ved sæsonstart i august 2021 kunne vi igen ”næsten” vende tilbage til
normale tilstande på de grønne baner i OBK hallen.
Der er rift om træningstiderne, så alt kapacitet er næsten booket - det er jo
fantastisk.
Fra og med den 1. februar 2022 er idræt- og foreningsliv atter helt fri for
corona-restriktioner og anbefalinger. Der skal lyde en kæmpe TAK til alle
frivillige, medlemmer, samarbejdspartnere og sponsorer for en uvurderlig
loyalitet gennem de seneste to år, hvor corona har overskygget alle vores
badmintonaktiviteter. Trods corona-pandemien er det lykkes at fastholde
alle medlemmer.
Pr. 1. august 2021 er Martin Eriksen blevet ansat som kombineret
ungdomstræner og klubkoordinator.
Martin har fokus på følgende arbejds- og ansvarsområder:
• Internt og eksternt kommunikation
• Medlemmer og medlemsrekruttering
• Events og arrangementer
• Frivillighedskoordinator
• Hjælpe med sponsorarbejde og fundraising
• Kontakt til klubbens samarbejdspartnere

Martin er meget vellidt blandt klubbens medlemmer, og han går til
opgaverne med stort engagement og seriøsitet – Det lover godt for
fremtiden.
Trods svære vilkår og et turbulent år med mange aflyste
ungdomsturneringer , har det resulteret i gode resultater.
I juni blev der kæmpet 19 stk. ungdoms DM-medaljer hjem til
Godthåbsgade.
Odense Badminton Klub hentede DM-medaljer i alle 4 årgange; U-13, U-15,
U-17 og U-19. OBK blev samlet set den 2. mest vindende klub ved årets
mesterskaber – STORT TILLYKKE til ungdomsafdelingen.
Disse mange flotte resultater giver håb om at der er mange
"egenproducerede" spillere som på sigt kan indgå i seniorafdelingen.
Det bliver der også behov for fremadrettet, da seniorafdelingen mistede 1012 spillere før denne sæson af forskellige årsager, nogen skulle flytte pga.
arbejde, andre ville prøve kræfter i omegnsklubberne hvor kravene og
forventningerne måske ikke er de samme som i OBK.
Seniorafdelingen har lige med nød og næppe kunne stille hold i
indeværende sæson, hvor der har været tilmeldt 5 hold: Badmintonligaen,
2. div, 3. div, DS og serie 1.
Der bliver arbejdet på at stabilisere seniorafdelingen, så den fremstår mere
robust i forhold til at påtage sig opgaver og funktioner i klubben.
OBK´s stærke damedouble Sara Thygesen & Maiken Fruergaard nr. 16 på
BWF´s verdensrangliste, kvalificerede sig og deltog ved de Olympiske Lege i
"Tokyo 2020" og senere på året VM i Huelva, Spanien – De er bare nogle
seje tøser.
Som understøttelse af "Made in OBK" tanken har Odense Badminton Klub
indgået et unikt samarbejde med Sports Academy Denmark. Her tilbydes, at
de nye unge talenter kan være i træningsmiljøet i OBK, mens de samtidig er
efterskoleelev på Sports Academy Denmark i Odense Idrætspark
I indeværende sæson har vi igen haft et godt samarbejde med Badminton
Danmark, DGI Fyn og Elite- og talentcenter Fyn omkring et
trænerudviklingsforløb, her deltog 8 af OBK´s unge trænere som alle har
fået en masse badmintonfaglig viden, oplevet personlig udvikling og være
en del af et unikt fællesskab på tværs af de øvrige klubber som deltog.
Cheftræner Lennart Engler har ligeledes påbegyndt en intern
træneruddannelse for vores unge spillere.

Det er svært at rekruttere personer til bestyrelsesarbejdet, diverse udvalg
og ad hoc-opgaver. Covid-19 kan være en af årsagerne, men klubbens
ledelse må også kigge indad og styrke sammenhængskraften og
kommunikationen til medlemmer, interessenter og samarbejdspartnere.
Derfor havde vi arrangeret til et informations- & medlemsmøde i september
for at drøfte og reflektere over klubbens ”strategiske fokusområder” men
lige så vigtigt, at få rekruttere flere frivillige personer til bestyrelsen og
diverse udvalg. Der var mødt 25 personer op og flere har allerede meldt
positivt tilbage at de vil give en hånd med – men vi har brug for flere
kræfter.
Sponsorudvalget arbejder hårdt på at skaffe midler, men covid-19 har ikke
gjort arbejdsbetingelserne bedre.
Jeg vil gerne sige tusind tak til alle medlemmer, forældre, frivillige ledere,
trænere og ansatte som har arbejdet for at klubbens mange aktiviteter i
løbet af 2021 kunne lykkes. Her var afviklingen af VICTOR Denmark open i
uge 42 med over 200 frivillige hjælpere et af højdepunkterne, og uden jeres
indsats kunne det ikke lade sig gøre at gennemføre sådan et stort
arrangement.
Odense Kommune og Badminton Danmark har netop indgået en ny 5-årige
aftale fra 2022-2026, om at placere Denmark Open i Odense.
I den forbindelse er OBK meget tæt på at lave en aftale med Badminton
Danmark omkring den praktiske afvikling af turneringen som fremadrettet
afholdes i Jyske Bank Arena.
Herfra skal lyde en tak for samarbejde til bestyrelsen i Fonden for Odense
Badminton Hal, som har sørget for at vi har fået ny tidssvarende faciliteter
på 1. salen.
I bestyrelsen har vi holdt møde en gang om måneden ved siden af mange
andre udvalgsmøder. Tak til alle bestyrelsesmedlemmer for en god
arbejdsindsats.
Vi har en unik klub som vi i vores egen travle hverdag skal huske at
påskønne!
Vi ser frem til endnu et spændende år i OBK!
Odense, den 28. februar 2022.
På bestyrelsens vegne
Henrik Kryger Madsen, formand Odense Badminton Klub.

