
Holmegaard Badminton Klubs beretning for sæsonen 2019 /20 

 

Vi har igen i år haft en god sæson, med flere aktiviteter både for børn og voksne, 

dog var der lidt malurt i bægeret, Vi fik Corona, hvilket bevirkede, at vi måtte 

afslutte sæsonen meget brav, onsdag den 11. marts 2020. 

Det er desværre ikke helt overstået endnu, så der er mange restriktioner, vi skal 

overholde. Hold afstand, vaske hænder, spritte hænder og omklædning og badning 

foregår med begrænsning i forhold til plads. 

Hallen siddepladser og omklædningsrumsbænkene er opmærket med tape, så vi kan 

overholde myndighedskravene. 

Bestyrelsen havde et opstartsmøde, hvor sæsonens aktiviteter blev planlagt. 

Vi lagde ud med noget nyt. Tennis og badminton aktive feriedage i en hel uge (32) 

og sluttede jo brat den 11. marts 2020. 

Vi afholdt et julearrangement, hvor der deltog ca. 40 spillere, der spillede og 

derefter fik lidt god mad, og der var gevinster til mandlerne. Det var en dejlig og 

hyggelig aften med godt humør, hvor der også blev tid til en lille snak, med andre 

end dem man plejer at spille med. 

Vi har haft samme antal ungdomsspillere som sidste sæson, hvilket har været rigtig 

fint, vi ville dog gerne have haft nogle flere. Vi har haft stor glæde af Jan som træner 

for ungdomspillerne. Vi takker jan for hans indsats, som vi værdsætter meget. Vi 

havde ingen overnatning i året. Det skulle have været sidst i april for at afslutte 

sæsonen, men det blev spoleret. Vi har haft tilmeldt 1 hold til holdturneringen. 1 

hold i 50+ for herrer. Holdet med 4 herrer blev slået sammen med A og B rækken så 

de kom også ud for nogle store klø ind i mellem. Det har været sjovt at deltage. Vi 

kunne godt tænke os, at der kom flere hold til.  

Vi har stadig en boldmaskine, som kan lejes. 

Årets spiller: Ingen 

Årets kammerat-pokal:  Ingen 

Vi har haft den glæde igen i år, at flere af vore ungdomsspillere har deltaget i 

turneringer, og det håber vi vil fortsætte til næste sæson. Spillerne har stolt fremvist 

medaljer ved den kommende træning. Her blev de så hyldet. 



Jeg vil gerne takke bestyrelsen for en kæmpe indsats: 

Dorte og Inge har igen gjort et fantastisk arbejde med at få krævet kontingentet ind, 

hvilket har bevirket at alle har betalt. 

Dorte også med mange orienteringsmails og Inge med udkast til aktiviteter. 

Vores nye WEB master Jesper Kristiansen, savner nok lidt materiale til hjemmesiden. 

Vi må blive bedre til at komme med indlæg. 

Jacob har forsøgt at suge til sig og samtidig holdt os i ørerne, så vi har nået det 

meste. 

Jan og Lotte (bl.a. bagt til ferieaktiviteter) har hjulpet de steder, der har været brug 

for det.   

Mariane for al mulig hjælp til arbejdet, træner og tovholder for John. 

Marianne med gode ideer til aktiviteter. 

John med nyt tøj.  

Det har været et år, hvor bestyrelsen har hjulpet hinanden rigtig meget med at 

huske alle tingene. Det har været hyggeligt og rart, men desværre også lidt trist med 

den pludselige afslutning. 

Tak til Hallen og til madtrylleriet,  deres personale for opbakningen til foreningen. 

Det er altid rart at komme i hallen. 

 

På bestyrelsen vegne, John Andersen 


