Beretning GSB-Generalforsamling 2017/2018
Motionister og Intern ved Sven-Erik Hørmann
Jeg har fået æren af at aflægge beretning for hele motionist området i dag - da Kurt Rømer er i Norge så jeg
har også fornøjelsen af dagbadminton.
Som motionistformand kan jeg sige, at jeg repræsenterer GSB’s økonomiske fundament –
støttepillerne – det tavse men glade flertal – der bare ser hen til den time eller to hvor ketsjeren skal
svinges og det sociale samvær med de øvrige spillere nydes.
Tavse fordi det eneste tidspunkt man hører fra dem, er ved kontingentstigninger eller
baneaflysninger – og heldigvis har der ikke været mange aflysninger i den forgangne sæson – og med
hensyn til kontingentstigning er
der ikke truffet beslutning om en sådan.
Intern spillerne er også motionister – ca. 85 glade motionister, der sætter ca. 10
søndage af - hen over vinteren - for at deltage i vores Internturnering.
I år har vi haft 7 hold af 10 spillere – men ser jeg tilbage da jeg startede som internspiller for mange
år siden var vi 16 hold af 14 spillere – så det er desværre gået noget tilbage – men en ting glæder jeg
mig over – de er ikke holdt op med at spille badminton alle sammen – og det er Kurts store
fortjeneste - at vi kan genfinde en del af dem hos dagbadminton.
Vi har været meget spændte på det nye koncept - med kun 10 spillere på holdet - som også har givet
anledning til en ny
spillersammensætning - nu spiller vi kun to mixdoubler mod tidligere 6.
Tidligere med de 6 mixer var der enkelte herrer der klagede over deres kvindelige medspiller - det hører vi
ikke mere - der har nu
været en enkelt kvindelig røst - en 1.dame - der har pippet lidt over, hun nu skulle spille sammen med en 3.
dame
Men ellers er det opfattelsen, at der er blevet taget pænt imod den nye struktur.
Vi forsøger at skabe et fremstød for Intern, blandt ungdomspillernes forældre – der er en del der
tidligere har spillet badminton.

Vi vil blandt holdlederne - kikke på om der kan ændres noget på turneringsformen - så vi kan tiltrække flere
spillere.
Vi har videreført projekt torsdagstræning – som har været godt besøgt - stor tak til Bo og Jens som har stået
for torsdagstræningen.
Vi slutter sæsonen af på lørdag - med den store finalerunde - dagen afsluttes med afslutningsfest på Cafe
Langsiden.
Afsluttende kan jeg kun anbefale, at man melder sig til Intern – hvor man sætter stor pris på de
sportslige udfordringer – men samtidig sætter lige så stor pris på det sociale samvær.
Der skal lyde en stor tak til Bjarne Hansen – som er primus motor i Intern – samt til holdlederne Michael
Jensen, Carsten Forsberg, Kent Fjordvald, Kim Morton, Eva Zelerski og Hans Tonnesen
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