Formandens beretning 2019
Endnu et år er gået og det har været en spændende år – Vi valgte, at tage afsked med
Sportschef Jacob Oehlenschlæger, hvilket for mig var en tung beslutning, da han har
hjulpet GSB gennem en turbulent periode, men vi i bestyrelsen besluttede, at der var
brug for en sportschef, som havde nogle andre ting at byde ind med og vi fik ansat
Anders Kristiansen. Anders kommer fra en stilling som landstræner i Sverige og han
er en træner, der stiller krav til sine omgivelser – Både spillere og ledelse. Han går
selv på banen, når der har været brug for det, og presser spillere til træning.
Seniorafdelingen er super flot kørende i år, med nogle rigtig flotte præstationer af alle
hold. Det er en afdeling, som socialt er rigtig gode sammen, både hvad angår træning,
holdkamp og fester ….. Dejligt at de har fået en repræsentant i bestyrelsen, således de
også kan bidrage med gode input.
Vores Ligahold, som fortsat er bestående af egne Greve piger, har nået nogle super
resultater i denne sæson, de skal spille guldfinale den 22/4 i Frederiksberg Hallen –
Kom ind og vær med, billetter bestilles Event@grevebadminton.dk Der har været en
fantastisk klubånd og en stor tak skal lyde til de mange frivillige, som knokler med
set-up, de mange ungdomsspillere, som trofast møder op hver gange samt de mange
tilskuere i hallen – Det er en flot kulisse, som vi godt kan være stolte af.
Ungdomsafdelingen har haft et travlt år. Jeanette Strøm er valgt ind i idrætsrådet og
har derfor måtte trække sig som ungdomsformand, så Jes har overtaget posten og jeg
er sikker på at USU er i trygge hænder. En stor tak skal lyde til Jeanette Strøm for det
store arbejde hun har lagt i USU og ikke mindst det arbejde, som de laver i
Idrætsrådet. Et arbejde skal sikre, at Greve forbliver en aktiv idræts kommune med
mange sportsgrene. USU har også fået ansat en ny chefungdomstræner, og afdelingen
har rigtig mange gode ideer, men det fortæller Jes mere om senere.
En stor tak skal lyde til de mange frivillige både i GSB og ikke mindst i bestyrelsen, i
gøre det fantastisk og lægger mange timer i jeres forskellige opgaver, men ude de
frivillige har vi ikke en klub !! Vi har i weekenden afholdt DM for
ungdomselitespillere i U13/15/17/19 for 3. gang. Det har været et kæmpe arbejde,
som har kostet mange frivillige timer, men det har kørt lige efter planen – Det var en
fornøjelse, at gå rundt og mærke hele Greve IC, som summede af god stemning, og
efterfølgende at modtage de mange positive tilkendegivelser, som er

strømmet ind fra spillere, trænere, medrejsende forældre og ikke mindst Badminton
Danmark - Uden jer kan det ikke lade sig gøre. Endnu engang tak til Karin, for at
holde styr på os alle sammen. Jeg kan endvidere oplyse, at jeg på vegne af GSB, har
indgået en aftale med Badminton Danmark om, at Ungdoms DM afholdes i Greve i
2020 og 2021, under forudsætning af, at vi har haltid.
GSB er meget mere end ungdom og senior, vi har også en veteranafdeling, samt en
stor afdeling med Dagbadminton. De er meget aktive med både træning, turneringer,
intern turnering og er altid hjælpsomme. En stor tak skal lyde til de mange veteraner,
som støtter op omkring vores senior hold, i var med til at sikre oprykning på 5. senior
og dagbadminton, som altid giver en hånd med, når vi har arrangementer – TAK !!
Intern turneringen bliver mindre år for år, der må gøres noget – Vi har mange
forældre i klubben, som helt sikkert gerne vil være med, men de aner ikke at
turneringen findes – Den skal være mere synlig, da den socialt er vigtig for klubben.
Bjarne har lovet mig, at der kommer et skriv, som nærmere forklare hvad intern
turneringen er og så er jeg sikker på, at flere gerne vil være med.
Økonomi fylder som altid rigtig meget i GSB – Uden penge gør det ondt….. Vi har
fortsat en partnerskabs aftale med Greve Kommune, men med en ansøgning på
200.000 kr. er GSB blevet tildelt 60.000 i indeværende sæson, så der skal fortsat
arbejdes hård på, at skaffe de mange midler det kræver for, at drive en klub af vores
størrelse. Liga holdet er dyrt, men også en vigtig del af GSB, så vi kæmper for at nå
vores mål og står vi sammen skal det nok lykkedes. Vi har god tråd i økonomien og
laver ikke aftaler af nogen art, før vi har 100 % styr på alle aspekter. Stor tak til Anne
og Lars for deres kæmpe arbejde.
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, Specielt de mange særarrangementer gør det
rigtig svært for de foreninger, der træner i weekenden – Der er alt for mange
aflysninger, hvilket vi jo selv har taget konsekvensen af, og nedlagt vores faste
weekend træning. Vi gør hvad vi kan, for at få puslespillet til at gå op, og fordele de
mange arrangementer, der er i hallerne og så må alle foreninger samarbejde. Jeg tror
på, at det nok skal lykkedes at få planen på plads, hvis vi alle giver os lidt ind i
mellem.

Vi har, som altid mange aktiviteter i GSB, og næste store projekt er Tour de Greve,
som bliver på Center Torvet den 22/6. Det er et spinningsarrangement for hele
klubben, hvor ungdomsafdelingen cykler fra 10 – 11 og de voksne fra 12-13. Vi har
allerede nu fået tilsagn fra Borgmester Pernille Beckmann, folketingskandidat og
byrådsmedlem Morten Dahlin, folketingsmedlem Henrik Sass Larsen, som i sine
unge dage spillede badminton, flere af vores trofaste sponsorere, liga og 1. div.
spillere samt trænere. En super dag, hvor vi samen skal give den gas !!
Jeg vil også gerne sige tak for Michael Bygum, som forlader posten som
sponsorudvalgsformand i aften, vi har haft et tæt samarbejde i de år jeg har være både
ungdomsformand og formand. Vi har brugt rigtig mange timer sammen og drukket
rigtig meget kaffe - Jeg håber stadigvæk, at du er en del af GSB, også selv om du
ikke sidder med til bestyrelsesmøderne. Du har været en kæmpe hjælp, og hvis ikke
du havde været med til, at give mig et kærligt spark bag i, havde vi nok ikke siddet
her i dag 😊
Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for de mange timer i har bidraget med, vi er
blevet bedre til at holde fokus og dermed også korte møder. Vi er realistiske i vores
mål, og står sammen om opgaverne. 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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