Beretning GSB-Generalforsamling 2018/2019
Motionister og Intern ved Sven-Erik Hørmann
I dag skal jeg aflægge beretning for motionist og Intern – da Kurt Rømer er mødt op og aflægger beretning
for 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 – kontingentstigninger har der ikke været nogen af - men desværre har der været flere
aflysninger – og nogle med meget kort varsel – og en enkelt uden varsel hvor medlemmerne mødte op og
kunne konstatere at banerne var optaget af 2. holds kampe – lidt surt :0(
Intern spillerne er også motionister – ca. 60 glade motionister, der sætter ca. 8
søndage af - hen over vinteren - for at deltage i vores Internturnering.
I år har vi haft 4 hold af 14 spillere – men ser jeg tilbage da jeg startede som internspiller i 1988 var vi 16
hold af 14 spillere – så det er desværre gået meget tilbage.
Vi er blandt holdlederne – meget bekymret over udviklingen - og har arbejdet på at skabe større
opmærksomhed om Intern og har udarbejdet en flyer der fortæller om både det sportslige og sociale
samvær der kendetegner Internturneringen. Flyeren vil blive runddelt i hallen – ligge fremme – samt blive
rundsendt til samtlige medlemmer i GSB via af vores nye mailsystem – vi håber på denne måde at kunne
tiltrække flere nye og yngre spilere.
Vi vil til næste sæson genoptage vores torsdagstræning hvor nye spillere - uden bane og makker- kan
komme og spille og samtidig udvikle og forbedre deres spil ved hjælp af dygtige trænere.
Torsdagstræningen var tidligere en stor succes – men på grund af mangel på haltider har projektet været
indstillet – men kan nu genopstå.
Vi slutter Internsæsonen af på lørdag - med den store finalerunde – og efterfølgende fest 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 Kim
Morton, Hans Tonnesen, Tina Fælled og Mette Madsen.
Også en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen for et altid positivt behageligt og konstruktivt samarbejde.
Sven-Erik Hørmann

