Formandens beretning OIF Badminton 2013/14
Så er endnu et år gået.
Krisen rammer os alle også badminton, det ses på medlems tal og økonomi.
Vi har brugt meget energi i bestyrelsen på at få økonomien på ret køl. Der har været for store udgifter og
for små indtægter.
Det ses nu at vi er på rette vej og vi kan begynde at se effekten af at lukke helt ned for alt forbrug.
Som regnskabet viser, er der stadig et stykke til at vi kan køre uden at få tilskud fra sponsor, de penge er
blevet meget svære at hente hjem.
Senior afdelingen er nu ved at finde deres egne ben i nyt opsæt, der skal virkelig arbejdes hårdt for at få
tingene til at hænge sammen, det er både på spiller og resultat siden. Jeg tro vi er godt på vej.
Bolde, vi er glade for det samarbejde vi har med Stein. P. Jeg vil teste 2 bold typer i den kommende sæson,
så ser vi hvordan det vil virke. Fjer til boldene stiger stadig i kina så det er en stor og vigtig post som vi skal
holde på et lavt niveau.
Bestyrelses arbejde kan være hårdt arbejde, men også sjovt og motiverende når man kan se det nytter at
gøre en indsats, så det håber jeg også vi vil se i fremtiden.
Bestyrelsen skal igen forandres og det håber jeg alle vil bakke op om, husk det er vigtigt at der kommer
hjælp til de forskellige udvalg, ellers slider vi folk op og det er jo ikke meningen.
Der er ofte behov for hjælp til arrangementer, stævner måske bare en hånd til lidt ungdoms eller begynder
træning.
Juletræ.
Det fungerede rigtig godt mere om det fra ungdoms afdelingen.
Så er der stævner, vi har lige holdt stævne i Hvalsøhallen, vi kunne ikke være i Osted hallen for der skulle
fodbold være. Desværre aflyste de så sent at vi ikke kunne flytte tilbage til Osted. Jeg håber vi fremover kan
være i Osted hallen med alle vores aktiviteter.
Så en stor tak til alle der yder en indsat. Der er selvfølgelig hele bestyrelsen , som nu skal i gang med en
periode, uden de sædvanlige støtter. Det skal blive udfordrende, men giver også mulighed for at anskue
tingen fra andre vinkler.
Så er der alle udvalgene, alle holdlederne. Der køres børn rundt til holdkampe og det er dejligt at så mange
bakker op om dette, en meget stor tak til Heidi som gør det rigtig godt og tager de udfordringer der
kommer, også når der ikke lige er meldt til og fra i hallen.
Så er der haltiderne.

Onsdags holdet er en rigtig god mulighed for at møde og spille med nye mennesker. Måske vi kan få gang i
noget her.
Vi har fået tilgang af nye unge spillere så det håber jeg betyder endnu flere ungdoms spillere.
Ældre badminton og motions badminton, her vil vi prøve at få en træner forbi nogle gange i starten af den
kommende sæson
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