
Formandens beretning 

 

2017……………. 

Var endnu et spændende år med en masse gode oplevelser, og det var også det første 

fulde år uden Tjørnegårdsskolen som lejer, og derfor med en voldsom fokus på 

økonomien. 

De tre spilleudvalg (ungdom, elite og bredde) aflægger hver sin beretning, og derfor 

her alene en konstatering af, at vi forlod sæsonen 2016/2017 med et hold i 

Badmintonligaen og rigtig godt dækket ind ned i rækkerne. 

Disse 3 udvalg har en masse opgaver, og har heldigvis også en håndfuld hjælpere, 

som indgår helhjertet i arbejdet med bl.a. 

 Sammensætning og placering af de rigtige ungdomstræninger 

 Udtagelse af hold og afvikling af holdkampe 

 Samtaler med spillere og trænere 

 Planlægning af sociale aktiviteter 

Bestyrelsen afholder månedlige møder, hvor vi forsøger at få et godt overblik over 

livet her i GBK, følger godt med i økonomien og samtidig har vi en rigtig god dialog 

om de mange daglige forhold fra livet på kontoret, løbende toiletter, afkalkning af 

brusehoveder, diverse arrangementer, udlån/udleje af hallen, aflysning af baner og en 

del andet.  

GBK er frivilligt drevet og bor i sin egen hal som en selvejende institution, og en stor 

del af den løbende vedligeholdelse, planlægges og udføres primært af de frivillige – og 

tak for det !  

En kedelig oplevelse i 2017, var den kendsgerning, at der måtte trækkes et par hold 

fra kredsens holdturnering. Rigtig ærgerligt, og afslører desværre, at interessen for at 

repræsentere klubben på et hold, på visse områder er yderst begrænset – synd for de 

få, som godt vil spille på hold !  

Vi kom os over de barberede kommunale tilskud og vi lagde den anden kind til en 

pæn stor stigning i boldpriserne hos Yonex. 

Vores kære kasserer vil lidt senere gennemgå regnskabet for 2017, og det er egentlig 

slet ikke så tossede tal, og en følge af bl.a. daglige besparelser, udskiftning af banelys 

til LED og en flot minimering af boldforbruget. 

Bestyrelsen deltager løbende i møder med Gentofte Kommune, Københavnerkredsen, 

DGI, Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte (SIG), Liga-foreningen og en 

del andet, hvor vi forsøger at sætte et GBK-aftryk på den verserende debat. 



 

Her i GBK har vi fortsat den målsætning, at bredde skaber elite, og vi gør alt, hvad 

der er muligt, for at opfylde den vision. Vi har en lang række af tilbud til ungdommen, 

som spænder fra en enkelt træning en gang om ugen til træning så at sige hver dag, 

bredde-holdspillerne træner tirsdag og torsdag og eliten er på besøg alle ugens dage. 

Disse muligheder har vi alene, fordi vi er beriget med 9 baner og ejer hallen, og derfor 

kan vi egenhændigt disponere døgnet rundt året rundt. 

En masse sociale aktiviteter binder grupperne sammen på tværs af alder og styrke og 

er tiltag, som vi vægter meget højt – og det bliver vi ved med ! 

Her i 2018 skal vi fortsat arbejde for det gode sportslige miljø og samvær og det 
gælder hos alle aldersgruppe. Vi har nogle herlige rammer og et velfungerende 

kontor. Vi savner frivillige til så at sige alt i det daglige, og måske specielt på 
ungdomsfronten, så dette er en opfordring til dig om at melde dig med et par timer 
her og der. 

Lene på kontoret er en helt væsentlig krumtap for et velfungerende liv på vores 

dejlige adresse, men kun på deltid, og derfor oplever du også, at kontoret ikke 

nødvendigvis er åbent, når du vil købe et rør bolde eller andet – benyt i stedet 

klubbens mail eller prøv telefonen, og stort Tak til Lene for indsatsen ! 

Vi er i øjeblikket selvforsynende med dommere, som også er et krav ved deltagelse i 

Badminton-ligaen, men klubben savner fornyelse – er det noget for dig ? 

Blandt klubbens medlemmer ser vi markante personligheder, som også er at finde 

som ekspert-kommentator i TV, som landstræner her og i udlandet og spillere på 

Forbundets Brøndby-træning – og samlet set en rigtig god base for viden, som vi 

håber vil vare ved og kan udbygges videre i et tæt samarbejde om en vedvarende god 

udvikling  i og af GBK. 

En del kommunal snak om at opføre op mod 200 ungdomsboliger på nabogrunden på 

Gentofte Stadion, løb ind i et politisk stormvejr, og endte med at løbe ud i sandet som 

et p.t. annulleret projekt.  

Her i den sene sommer 2018 påbegyndes der i stedet et byggeri på den første del af 

Niels Steensens Vej (de tidligere Novo-pavillioner), hvor der vil blive bebygget med i 

alt ca. 6.000 kvm. svarende til 67 familie- og ungdomsboliger. 

Årets klubfest er fastsat til lørdag den 2. juni – måske ses vi ? 

Afsluttende et stort tak til mine kolleger i bestyrelsen for et målrettet og godt 

samarbejde. 

Og med disse ord overlader jeg denne beretning til generalforsamlingens 

godkendelse. 


