Beretning vedrørende sponsorafdelingen: 2017/2018
Sponsorudvalget i GSB har nu efter en hel sæson med samme besætning fundet sig til rette med
opgaverne og kan nu se frem mod NY fremgang og stabilitet.
Steen Petersen, Svend Erik Hørman og jeg har haft kontakten med sponsorerne og har forestået
gentegningerne, dette arbejde er forløbet tilfredsstillende og vi 3 har sammen nu fået samlet et NYT
udvalg som brænder for GSB og arbejdet i udvalget. Udvalget består pt. at 5 medlemmer og der er nye
kandidater på vej,
Organisatorisk har vi NU et godt arbejdende og engageret sponsorudvalg, som fremover vil fortsætte
arbejdet i udvalget , udvalget mødes ca. 6 -7 gange om året eller efter behov.
Alt i alt et slagkraftigt SU.
Vi har ca. 40 samarbejdspartnere hvor af mange af dem er det vi kalder for vores ” hjertesponsorer”.
En meget god sammensætning mellem risiko og afkast.
Der er i år blevet afholdt 7 hjemmeligakampe med et gennemsnit på 70 gæster.
Vi har generelt en øget tilslutning til arrangementerne i forbindelse med hjemmekampe, og i sæsonen er
det lykkedes os at præsentere en ny samarbejdspartner til hver hjemmekamp.
Der er i sæsonen kun en virksomhed der ikke er gentegnet.
Planen for sponsorudvalget er i den nye sæson at gennemføre vores Spinning arrangement ” Tour De
Greve ” med ryttere til start i Waves, et arrangement som skal inkludere hele klubben , alle aktive.

Der er også tanker pt. på afholdelse af en erhvervs cup i badminton for virksomheder i greve kommune.
Strategien vil fortsat være:
Fastholde og pleje nuværende sponsorer gennem aktiviteter og dermed et øget kendskab til hinandens
virksomheder og netværk:
Muligheder:
Stor tak til Rene bo og teamet omkring Liga-arrangementerne, altid en fornøjelse at arbejde sammen
med jer . Det bliver altid gjort lige efter bogen. Der er Ikke en finger at sætte, altid i i orden.
Med venlig hilsen
Sponsorudvalget (Michael Bygum )

