Greve, den 28. maj 2020
Dagbadmintons Årsberetning 2019 / 2020
Dagbadmintons medlemstal
Vi får stadig tilgang af nye spillere, hvilket naturligvis er meget glædeligt.
Omvendt er der også spillere, som stopper pga. alder.
Hjælp til diverse opgaver i GSB
En del spillere fra Dagbadminton rækker år efter år en hjælpende hånd, når GSB har haft brug for
det.
Hvilket også er sket i forgangne sæson.
Dagbadminton har således bl.a. sørget for opstilling af ”scene”, borde og stole i forbindelse med
GSB’s årlige Bankospil.
Når GSB har afviklet forskellige turneringer, så har Dagbadminton-spillere også i en vis
udstrækning hver gang stillet sig til rådighed som tællere eller hjælpere.

Socialt samvær
Klublokalet
Dagbadminton benytter flittigt Klublokalet til en hyggelig eftersnak og - drik, når vi har spillet
tirsdag og torsdag.
Vi er ofte 20-30 spillere samlet efter spil - specielt efter vores ugentlige Torsdags-turnering.
Rengørings- og ordensturnussen fungerer også - for det meste - fint, men det er tilsyneladende
stadig svært for nogle, når- og når de ikke har - turnus:
- at sætte brugt service i opvaskemaskinen og sætte den i gang, når den er fyldt,
- at tømme opvaskemaskinen, når den er færdig,
- lægge affald i affaldssækken og fjerne den, når den er fyldt,
- og i øvrigt sørge for, at der er ryddeligt og pænt.
NB: Det er nok vigtigt, at en leder ser lidt efter.
Selvom en bestemt afdeling har turnussen, så er det jo alligevel meningen, at ALLE skal være
med til at holde lokalet pænt og indbydende.
Følgende ville være ønskeligt:
• En bedre støvsuger ville være til stor gavn.
• Redskaber til rengøring af gulvet i køkkenet, således at også dette kan fremstå pænt. Det
er til tider temmelig nusset og beskidt, fordi der ikke er mulighed for at vaske gulv.
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Apropos Klublokalet og benyttelsen af samme:
Siden Ældresagens Badminton har fået lov til at benytte GSB’s Klublokale til deres månedlige
møde den sidste torsdag i måneden kl. 13.30 - 15.30, har det været svært for Dagbadminton at
benytte lokalet i den udstrækning, som vi plejer.
Der har også været andre spillere, som gerne ville bruge lokalet - f.eks. til en pause eller andet
inden en senere træning o.lign.
Sportsligt
Vores ugentlige spil tirsdag og torsdag, kl. 8-12
Konceptet for vores afdeling er, at ”man kommer og spiller, når man har tid og lyst”.
Det fungerer fint. Og en del giver med jævne mellemrum udtryk for, at de befinder sig godt i
den sociale atmosfære, som de finder hos Dagbadminton.
Den ugentlige Torsdags-turnering, kl. 09.50-12.00
Denne turnering tilmelder man sig uge for uge, og man bliver sat sammen i par og puljer efter
spillestyrke.
Det er blevet en meget populær og værdsat turnering, hvor der ofte tilmelder sig 30-40 spillere
uge efter uge ….
Firkant-samarbejdet:
Dagbadminton har på fornemste vis repræsenteret vores klub, GSB ved turneringer i vores
samarbejde med Formiddagsklubberne i Glostrup, SB50/Ishøj og Tåstrup.
Vi er som regel omkring 80-90 deltagere ved disse turneringer - både til spil og frokost.
- Og Greves spillere udgør ofte tæt på halvdelen af spillerne.
DGI’s turneringer:
Holdturneringen I Karlslunde
Det er en turnering for 60+ - spillere over 3 spillerunder, hvor mange klubber fra DGI Midt- og
Vestsjælland deltager - med stort samlet deltagerantal.
Igen i år har GSB Dagbadminton med 5 hold á 4 spillere været repræsenteret godt ved denne
Holdturnering.
Det er en turnering, som Dagbadminton-spillerne er blevet særdeles glade for - med ønsket om
at deltage år efter år.
Ny formand:
Jeg har besluttet, at den kommende sæson bliver min sidste som formand.
Der skulle være afholdt et møde vedr. dette den 12. marts, men dette blev pga. Covid 19 udsat.
På Dagbadmintons vegne, Kurt Ivan Rømer, formand
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