Formandens beretning:
Valg af dirigent. Kristian Hjulsager.
Bestyrelsen har i år set sådan ud.
Formand Jørgen Jørgensen
Næstformand Ralf Auerbach
Spilleudvalgf.Jonas Andersen
Ungdomsf Majken Andersen
Bestyrelsesmedlemmer Christian Bilgrav, Thomas Fynbo, Kim Krahl Hansen.
Yderligere var 2 medlemmer valgt til bestyrelsen, nemlig Lene Darell og Mia Kjellerup, men begge
er udtrådt på grund af andet arbejde.
Suppleant Anders Bay.
Revisorer Kristian Hjulsager og Per Lerskov.
Forretningsfører, Kim Hartmann.
Vi har afholdt en del bestyrelsesmøder, hvor vi altid drøfter økonomi, og hvad der ellers rører sig i
klubben, det være sig udlejning af baner, mere træning for holdspillere, skolereform mm.
Det som har gjort det nemt i år er at vi er repræsenteret af alle afdelinger i bestyrelsen de laver
alle et godt arbejde, de overholder budgetterne, og gør det nemt for bestyrelsen, så egentlig
kunne en beretning godt slutte her, men det gør den ikke.
Vi kører noget sommerbadminton sammen med ungdomsskolen, og da vi gør det til stor
tilfredshed, er vi i år også blevet spurgt, og vi har sagt ja, den vil foregå i perioden 4 juli til 7 juli fra
kl.10 til 12, med 2 trænere hvis tilmeldingen er stor nok. Håber også at kunne kapre nogle nye
medlemmer.
Vores samarbejde med Tårnby Gymnasium er også gået fint, fra begge sider har vi fået stort ros
for vores arbejde.
Det er jo sådan at på grund af den nye skolereform, som har kostet de fleste foreninger
medlemmer, er man i Kommunen ved at oprette en såkaldt portal hvor skolerne kan byde ind, den
er meget langsom, og vi ved at vores Forretningsfører Kim gerne vil i dialog med de idrætslærere
som er på skolerne, således at vi kan få gang i skolebadminton, og forhåbentlig flere medlemmer.
På sponsor siden har udvalget været gode der er sket noget, håber for fortsat fremgang.

Miniton som vi startede op sidste år kører stadig fint.
På træner planen går det ud på at få Vores Ungdomstræner Mikkel Larsen til at være fultidstræner
kun i KMB, og der er så allerede sat et par ekstra træninger i forbindelse med vores veteraner,
man må sige at en af de store afdelinger er hurtigt ude.
Vi bliver bombaderet med mange tilbud, fra kredsen, forbundet, og mange andre, så er der nogen
som vil dygtiggøre sig er der mange muligheder, det er kun tiden der begrænser deltagelse.
Vores hjemmeside fungerer flot, det er dejligt når i indsender materiale til Steen at det så kommer
på med det samme, fint arbejde af alle.
Den nylig afholdte slutkamp i eliterækken i Dansk Badminton blev vundet af Skovshoved efter en
meget spændende finale i Frederiksberghallerne, Vi KMB som var til stede har sendt lykønskning.
I Danmarks Badminton har man indgået et tættere samarbejde med DGI hvilket har betydet, at vi
var tvunget ind i et medlemskab, jeg har brokket mig, men vi er nødt til det da vores
ungdomsspillere, ellers ikke ville kunne stille op i turneringer, uden for kredsenes egne
turneringer, året 2016 var medlemsskabet gratis, fremover koster det nok ca.3 til 5000 kr.
Vi har fået forhandlet vores kontrakt færdig med SAS.
Der har været prisoverrækkelse på Tårnby Rådhus den 26 april, hvor vi fik kåret årets fund nemlig
Matilde Cramer Ahrens et af vores store talenter. Jeg syntes at det er dejligt, når det lykkes
klubben at blive nævnt, så stor tak til trænere og hjælpere i må også godt være stolte.
I DSI har der været lidt stille efter nogle forhandlinger med Kommunen, de er nu færdige og vi skal
så frem over klare os selv med de midler vi nu far fået stillet til rådighed over, så derfor har der
også været en gennemgang af vores anlæg, hvor der er konstateret nogle mangler som med tiden
skal udbedres, det drejer sig om tennis hallens væg som trænger til en fornyelse, badmintons
hallens frontside skal repareres, pergulaen og indgangspartiet skal repareres, grøfterne langs
badmintonhallen skal ordnes, der var flere sager som vil blive behandlet fortløbende.
Den gamle afdeling i tennis afdelingen trænger til repr af taget.
Der er leveret nye køleskabe til cafeen, da de eksisterende var nedslidte.
Der opstod vandskade i den nye badmintonafdeling, idet at regnvand løb ned i et rum på 1 sal på
grund af forstoppet nedløb, skaden bliver dækket af kommunens forsikring. Der er så indsat nogle
net, så det ikke sker mere.
Vi har givet tilladelse til at gymnastik foreningen får lavet nogle nødudgange fra deres kommende
kontorudvidelse, som munder ud på vores balkon på 1 sal i den nye hal.

Bade afdelingen i den gamle tennisafdeling er moderniseret og arbejdet er udført af vores
inspektører, som udfører meget andet end det de er ansat til, så stor ros til dem.
Nu vil jeg ikke trætte jer med mere, for selvfølgelig foregår der mere end det som her er refereret.
En stor tak til alle de frivillige som hjælper til i udvalgene, de er til stor hjælp, og kan ikke
undværes.
Endnu en gang tak til alle i udvalgene og bestyrelse samt forretningsfører for et godt samarbejde i
årets løb.
Tak - Formand Jørgen Jørgensen.

