Formandens Beretning 2017:

Så fik vi endelig nye trøjer, de er flotte og vi er glade for at det endelig skete, der var mange bump på vejen,
men der er trykt nye trøjer og de fleste er nu uddelt.
Jeg foreslår at om det om 2 år skal være shorts som vi skal satse på så vi kan skifte mellem shorts og trøjer.
Vi starter med afslutningen af sæsonens 2016 i april, Vi sluttede med på de gode dage at have 5 ungdoms
spillere til træning. Her var 2 trænere så alt lignede en katastrofe, vi gik i tænkeboks. Det skal lige med at
Amalie og Mikkel have sagt op som trænere.
Hvad gør man så, Martin var på sagen men uden held der var ikke nogen nye trænere sådan lige om
hjørnet, men vi kæmpede og fik endelig fat i Jeppe, samt Christoffer og Kristian som hjælpetrænere.
Jeppe er lige kommet fra efterskole hvor han havde spillet meget og fået træner kursus.
Vi satte annonce i avisen for at se om vi kunne starte op med lidt flere spiller end vi sluttede med, det gav
pote. Der var 22 til den første trænings dag og det er bare fortsat. Så nu er der 32 hver tirsdag og ca. 26
hver torsdag. Det er et luksusproblem vi er løbet ind i, men det giver visse udfordringer at være 32 til
træning på 5 baner a. 4 spiller, - Ja 12 i overskud. Vi arbejder på træning om fredagen og vil undersøge om
det er muligt at få trænere og tid til at få lavet special træning for lidt udvalgte spillere.
Vi håber at have noget klar til generalforsamlingen. Men der skal findes trænere som kan give den træning
og den kvalitet der skal til, jeg har sat DGI i gang med at undersøge markedet, vi arbejder på alle fronter og
det er meget med tanke på næste sæson, vi skulle gerne se alle igen, men gerne flere på forskellige
niveauer så vi kan udvikle klubben.
Holdkampe
Jeg håber vi får ungdomshold ud og spille, med alle de spillere, er der plads til 2 eller flere hold. Det kræver
forældre som holdledere, men mon ikke det lader sig gøre.
Vi mangler den gruppe der spiller tidligere som nu er mellem 18 og 25, - det skulle være dem der kunne
spille som seniorer, så vi ikke altid mangler seniorspiller til holdkampe, men også til træningen ville det
være fint med flere spillere, så de kan træne mod forskellige spillere.
Man kan godt træne med seniorer uden at være med ude og spille holdkampe.
Så her er vi i gang med at undersøge, hvad vi kan gøre for at tiltrække den aldersgruppe, - her er Patrick
BUHL måske en mulighed
Økonomi, der er ikke det helt store at rutte med, men vi ser på mulighederne, trænere af en høj kvalitet
koster og derfor skal vi også have ekstra betaling for special træning. Sådan har det altid været så det bliver
der nok også accept for i fremtiden.
Ungdomsafdelingen skal bruge hjælpere til arrangementer så det er vigtigt at vi får nogen der melder til,
evt. bare til et enkelt arrangement. Bestyrelsen kan ikke drive tingene alene, så lad os endelig få hjælpere,
uden at man er forpligtet til mere end det, bestyrelsen består af en gammel garvet flok som godt kan drive
dette men ikke uden hjælpere.

Så er der de ældre, de klarer sig godt og styrer tingene som de plejer, nogle tager ud og spiller turneringer
og hygger sig meget med det.
Motionister, dejligt at vi igen har 2 hold der er ude og spille. Jeg håber vi til næste sæson kan få et hold
mere så vi er på 3 hold. Klubben betaler for holdtilmelding samt boldforbrug.
Jeg foreslår at vi holder en forårsturnering som afslutning på sæsonens, Sidst i april. Kald det klub
mesterskaber eller sommerturnering.
Efter sådan en turnering kunne Badmintonafdelingen være vært ved et grill arrangement, - dette er kun på
ide stadiet så indspil er meget velkommen.
Lejre netværk er jeg meget glad for vi har fået op at stå sammen med de andre klubber omkring os, vi laver
en lille smule sammen. Men det vil udvikle sig hen ad vejen , lige nu er det girls in sport, der hvor kun piger
spiller. Fantastisk oplæg, prøv og mød op og se hvordan det foregår.
Opstarts stævner laver vi på skift, så kan man stifte bekendtskab med det at spille turneringer i vores eget
miljø, det gøres på skift imellem klubberne i lejre netværk, så det kan gøres uden omkostninger for de unge
der gerne vil prøve dette, vi giver fortsat tilskud til de turneringer man tilmelder sig til, som ungdoms
spiller.
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