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FORMANDS BERETNING FOR SÆSONEN 2017/2018 

 

Endnu en sæson er gået og jeg har nu været formand i alt 2½ år. Tiden går 

stærkt, når man arbejder med udvikling af klubben på flere planer.  

Overordnet kan jeg konstatere, at det solide og målrettede klubarbejde 

som alle i Bestyrelsen, udvalg og øvrige frivillige bidrager med, er helt 

fantastisk.  

Klubben flytter sig både sportsligt og socialt i den ønskede retning.  

Denne klubånd og vilje viser tydeligt, at sammen gør vi en afgørende 

forskel.   

 

BESTYRELSENS ARBEJDE  

Den nuværende bestyrelse har aktuelt arbejdet sammen i 2½ år.  

Alle har opbygget en rigtig god arbejdsmoral og bidrager på hver sin 

måde, hvilket jeg sætter stor pris på.   

Således en stor tak til Thue, Lisbeth, Christian og Erik for deres tid, gode 

energi, venskab og uundværlige arbejde for klubben. 

Igen i år håber jeg på genvalg til os alle, så vi kan fortsætte vores visioner 

med klubben. 

 

 

 

 



ØVRIGE UDVALG 

Klubben er ved at have opbygget en solid organisation.  

Det er et arbejde, der har stået på i de seneste 2-3 sæsoner og det har 

været en vigtig proces, for at udvikle klubben yderligere. 

Aktuelt står vi med USU og SSU, der danner et sikkert fundament og 

springbræt for vores videre sportslige udvikling og mål.  

Vigtigt er det også, at der fortsat arbejdes intenst på en fælles rød tråd 

strategi med fokus på optimering af træningsmiljøet, samtidig med 

udfordringen af integrationen af de unge spillere i seniortruppen.    

For netop integrationen af ungsenior spillerne er og bliver fortsat en 

spændende proces at arbejde med, da der kommer store kuld af unge op 

og spiller seniorfjer de kommende sæsoner.  

Det vil give øget konkurrence i seniortruppen, men det skal ses som noget 

positivt, der på sigt kommer til at løfte vores allerede rigtigt gode 

træningsmiljø til nye højder og det vil med tiden helt naturligt bringe 

Hillerød Badmintonklub op i de allerbedste rækker i Danmark. 

Men udviklingsarbejdet kommer til at tage tid, så vær tålmodig.  

De allerbedste unge er så solidt spillende, at de med tiden tager plads fra 

de lidt ”ældre” spillere. De skal bare modnes.  

Der skal lyde en stor tak til alle medlemmer af klubbens udvalg. Uden 

jeres hjælp kunne vi ikke holde gang i Hillerød Badmintonklubs mange 

aktiviteter og fastholde den ønskede udvikling. 

 

Ansættelse af Thomas Laybourn som sportschef 

Lige efter årsskiftet blev Thomas ansat som sportschef. Det første ½ år er 

gået med mange møder og administrativt arbejde. Der har for Thomas 



været rigtig mange mennesker, spillere og forældre at lære at kende, 

hvilket tager tid og er et arbejde som fortsat sker. 

Men med hans fantastiske energi, faglighed og personlighed, så er jeg 

ikke i tvivl om, at klubben har fået en kompetent sportschef til klubben. 

Velkommen Thomas.  

Jeg glæder mig til vores fremtidige spændende, men også udfordrende 

udviklingsarbejde.   

Økonomi:  

Klubben kom igennem sæsonen med et forventet underskud. Bestyrelsen 

har bevidst prioriteret at skabe de rette rammer, med et inspirerende 

træningsmiljø parallelt med sociale aktiviteter og det har en pris. 

Udvikling koster. 

Vi er fortsat udfordret af cafedriften, der er en underskuds- forretning 

med personaleomkostninger, der er 3 gange så høje som vores indtægter. 

Vi har yderligere måtte købe nyt inventar og udstyr til cafeen.  

Bestyrelsen har prioriteret disse investeringer, da cafeen er et vigtigt 

omdrejningspunkt for vores sociale arrangementer og når vi afholder 

turneringer.  

Et lyspunkt er dog en afklaring på, at det er Frederiksborgcentret/Hillerød 

Kommune og ikke Hillerød Badmintonklub, der skal betale et fremtidigt 

halgulv. Og derfor mener vi i Bestyrelsen, det kan forsvares at bruge 

noget af vores solide egenkapital til ovenstående initiativer. 

 

Slutligt en stor tak til klubbens sponsorer, hvilket bidrager til et fantastisk 

fællesskab og masser af sportslige og sociale oplevelser for Hillerød 

Badmintonklubs medlemmer. 

 



 

 

Bedste Badmintonhilsener 

Lars Østergaard 

Formand Hillerød Badmintonklub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


