Formandens beretning 2020
Endnu et år er gået og der har været masser at se til, ikke mindst for mig som
formand. Jeg har dog valgt ikke at genopstille som formand, da jeg gennem de sidste
6 måneder været max presset, da min chef er gået ned med stress, så når jeg var
færdig med dagens opgaver, var kl. tæt på 23 og familien gået i seng…. Jeg kan ikke
leve med, at mit ægteskab ender som bofællesskab, så tiden er inde til at gøre noget
ved det og holde fokus på det, der betyder mest for mig – Min familie !!
En stor tak skal lyde til de mange frivillige både i GSB og ikke mindst i bestyrelsen,
som jeg har arbejdet tæt sammen med i de 4 år, hvor jeg har været formand. Det har
været en fornøjelse og gør, at jeg ikke helt kan slippe det frivillige arbejde i GSB, så
efter ønske fra bestyrelsen, opstiller jeg som menig medlem af bestyrelsen - GSB er
jo min klub !!
Vi har de sidste par måneder været hårdt ramt af Covid19, da hele Greve IC har været
lukket ned og vi ikke har kunne planlægge ret meget, da fremtiden har været noget
usikker. Vi har stået overfor nogle svære beslutninger ikke mindst vedr. Final 4, da vi
jo var vindere af grundspillet i badmintonligaen. Det har været en meget turbulent tid
og mange tanker har været oppe og vende, men første prioritet er og skal være
sikkerhed og helbred. Til Final 4 kommer alle klubber med spillere fra udlandet, og
vi har derfor været i dialog med Badminton Danmark og de andre klubber, i forhold
til smitte og test. Badminton Danmark her meldt ud, at der ville blive testet, såfremt
myndighederne krævede det og det synes vi ikke er godt nok, da vi gerne vil have test
både de spiller der ankommer til Danmark og de spillere, som vi starter træning op på
samt øvrige personer under Final 4. Greve har sammen med Vendsyssel valgt at
melde fra, da vi synes der var for mange usikkerheder og løse enden, som vi ikke
kunne stå på mål for…..
UDM skulle have været afholdt i start april, men blev grundet Covid19 flyttet til midt
juni og efterfølgende fastlagt til uge 33. Vi håber planen holder og vil gøre vores til,
at det bliver et fantastisk arrangement. Tusind tak til alle jer frivillige, fra de
forskellige afdelinger samt hjælpere med netværk i GSB, som trofast støtter op om
arrangementet, uden jer kan det ikke lade sig gøre. Endnu engang tak til Karin, for at
prøve at holde styr på os alle sammen.
I ungdomsafdelingen fortsætter vi samarbejdet med chefungdomstræner Michael
Rasmussen, hvilket vi sætter stor pris, da Michael har mange gode ideer og tanker,
som bestyrelsen sætter stor pris på.
Seniorafdelingen har endnu engang leveret super flotte resultater, som vinder af
slutspillet, flot placering i 1. div og oprykning til hhv. 2. div samt Danmarks serien og
serie 1. – Det kan vist ikke gøres meget bedre…. Vi har dog alligevel valgt, at tage

afsked med Anders Kristiansen og ansætte Peter R. Jensen, en træner kapacitet, som
vi uden held har forsøgt at få tilknyttet gennem flere år. En stor tak til AK for de
sidste 2 sæsoner og vi ønsker ham alt det bedste fremover.
Økonomi fylder som altid rigtig meget i GSB – Uden penge gør det ondt….. Vi har
ingen ansøgt om en partnerskabsaftale med Greve Kommune, men der skal fortsat
arbejdes hård på, at skaffe de mange midler det kræver for, at drive en klub af vores
størrelse. Vi har ansøgt om tilskud fra diverse puljeordninger i forbindelse med
Covid19 og så må vi afvente og se hvad der sker. Vi har fokus på, at vores
indtægtsgrundlag er ændret og vi må således justere vores udgifter herefter. En stor
tak skal lyde til Lars og Anne for deres kæmpe arbejde.
På sponsorsiden arbejder Frank flittigt i lokalområdet og han gør det rigtig godt !!
Det er til stor glæde for alle, at vi op til denne sæson har fået ny hovedsponsor i Blue
Water Shipping. Vi var derfor også hurtige til, at skifte vores røde trøjer ud til blå på
både ligahold og 1. div. – Vi glæder os over, at samarbejdet med Blue Water
Shipping fortsætter i næste sæson.
Vi har endvidere valgt at sige farvel til Li-Ning, som trofast har støttet GSB de sidste
mange sæsoner, en stor tak skal lyde til Jakob og Trine for det gode samarbejde. Vi
har til den kommende sæson indgået en 4-årig aftale med Yonex, og vi glæder os
meget til det kommende samarbejde. Det vil fremover være muligt, at købe klubtøj
og andre gode tilbud i deres GSB portal på deres hjemmeside. Der vil også være
mulighed for gode tilbud på klubaftner, i starten af den nye sæson – Nærmere info
kommer ud på mail i starten af august.
I Greve Idræts Center er der rigtig mange foreningen og alle vil gerne have haltid
mellem 16 – 20, hvilket jo er helt umuligt, så vi gør hvad vi kan for, at alle foreninger
bliver tilgodeset på bedst mulig vis. Jeg har deltaget i møde omkring
særarrangementer og det ser ud til at planen går op for alle foreninger, hvis vi alle
giver os en lille smule. Jeg glæder mig over, at foreningerne er blevet bedre til at
samarbejde omkring årsplanerne, så vi alle har mulighed for, at få plads til
størstedelen af vores aktiviteter.
Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen og de mange frivillige for de mange timer i har
bidraget med. Vi har et højt aktivitetsniveau, men vi har ambitioner og det koster
penge. Vi vil alle GSB det bedste, og sammen tror jeg på, at vi kan styrke GSB i de
næste mange år.
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