Formandens beretning OIF Badminton 2018/19
Så er endnu et år gået.
Starten på denne sæson blev turbulent, 1 uge før start fik vi en melding om lejre hallen, den blev lukket og
vi skulle hjælpe med at finde plads til flere spillere. Det gik vi i gang med og vi må sige det fungerer rigtig
godt med de unge. De har stor glæde af hinanden og trænerne vi har fået med gør det godt på hver deres
måde.
Da vi nu er så mange spillere og trænere er det dejligt vi kan afholde et internt træner kursus sammen med
DGI, så vi nu får mulighed for at opgradere trænerne i Osted og Lejre.
Motionisterne fra lejre er også løste de har fået de ledige baner og vi har ryddet tirsdag aften til dem, så det
fungerer.
Vi har 2 ungdoms hold som spiller turneringer i Lejre netværk og det fungerer, de er glade og har haft tætte
kampe.
Hvis der skal ske noget i klubben på ungdoms siden, så kræver det engagerede forældre, ellers ender vi som
en klub der kun har ældre og motionister
Så en stor tak til alle der yder en indsat. Ikke mindst et godt samarbejde med Piere omkring cafeteriet,
dejligt med stor aktivitet som vi alle skal bakke op om, hvis der fortsat skal være økonomi i at drive
cafeteria i Osted hallen
En meget stor tak til Martin som har kørt ungdommen videre. Men her skal hjælpere til.

Fredags motionister, her vil gerne have gang i noget igen. Lige nu er der planlagt ungdoms træning
på de første timer vi har
Jeg ville gerne have en gang miniton i gang, men det kræver børn og forældre. Findes de ??
Brugerrådet, her er der mangel på medlemmer. Findes der nogen i badminton forældre kredsen
der har lyst til en opgave her.
Hoved Bestyrelsen, lige nu er vi inde i en periode hvor der varsles forandringer Jens P. Andersen
har meddelt at han går af og det betyder der skal nye til, så mød op på hoved
generalforsamlingen. der skal findes løsninger, eventuelt tænkes i andre baner, Håber der findes
gode ideer i Osted.
Vores sponsore skal roses, de er der og yder deres til vores drift. Samarbejdet med Stein P. har
været godt og vi fortsætter endnu 2 til 3 år. Vi har sammen med ham fået udviklet nogle bolde
som er rigtig gode og meget holdbare Prøv at gå ind fra vores hjemme side, der er rigtig gode
tilbud, fra Stein P sport
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