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Formandens beretning:
Bestyrelsen har det sidste år bestået af:
Formand Jørgen Jørgensen
Næstformand Ralf Auerbach
Spilleudvalgsformand Peter Andreasen
Ungdomsformand Nicolaj Jørgensen
Bestyrelsesmedlemmer: Peter Jensen og Per Flink Iversen

Sikke et år. Sikke en sæson. Sikke en uheldig og ulykkelig situation for Danmark og resten af
verdenen.
Corona pandemien har sat sine spor, og det gør den desværre stadigvæk – dog er vi her i
KMB, super glade for, at vi har haft mulighed for at starte op med badminton’en på både
ungdoms- senior-, veteran- og motionistniveau. Og det kan vi forhåbentlig fortsætte med,
sålænge vi holder os til de gældende regler og vejledninger.
I sidste halvdel af 2019 nåede vi at afholde de møder, hvor vi drøfter, hvad vi kan hjælpe
afdelingerne med.
Her drøftede vi bl.a. økonomi, træningstider, trænere, sponsorer m.m.
Omkring økonomien står det helt klart, at vores tilskud fra kommunen vil ændre sig. Vi vil
miste ca.140.000 kr. hvilket betyder, at hvis vi vil bibeholde vores nuværende niveau, så skal
der findes nogle flere penge. Det kan fx gøres ved fondansøgninger, salg af lodsedler, nye
sponsorer etc…… og tro mig…. vi er i gang med nogle af måderne Men det tager tid og det er
ikke den nemmeste opgave.
På vores første møde i august meddelte vores ungdomsformand Nicolaj, at han rent
arbejdsmæssigt ikke længere havde tid til formandsposten. Han foreslog derfor, at Per Flink
fra ungdomsudvalget overtog hans funktion, og det har Per så gjort lige siden.
Han skal dog først vælges i dag…… og det kan da allerede godt nævnes, at han er villig.
Trænere - som vi alle godt ved, kan være et stort arbejde at fremskaffe – har vores udvalg
gjort godt. Alle er tilfredse og det kører super fint.
Der har også været nogle træningstider, som er blevet justeret, med stor hjælp fra Kim. Så
dejligt, at det er lykkedes.
1

Men, så indtraf conakrisen. Ingen spil, ingen møder, en lukket hal og frustrerede
medlemmer.
Ventetiden blev lang, men vi fulgte nøje med. Og så snart myndighederne igen fandt det
sikkert, at åbne for de indendørs idrætsfaciliteter, var vi klar til til åbning og til at opfylde
alle krav om afspritning og afstand.
Vi har i coronatiden rent faltisk haft den glæde, at Cristine Busch Andreasen har modtaget
dommernes pris for Fair Play 2019-20
Coronatiden og nedlukningen af KMB har også betydet, at vores planlagte
kontingentstigning på 8% bortfaldt. Og for at kompensere for de måneder, hvor vores
medlemmer ikke har kunne benytte deres faste baner, valgte vi, at lade alle medlemmer
beholde deres baner i juni og juli måned. Det håber jeg, at mange har benyttet sig af.
I den periode, hvor hallen har været lukket, har vi ikke bare ligget på den lade side. Vores
inspektører har nemlig lagt kræfter i, at udføre en
masse arbejde på anlægget. Der er bl.a. blevet malet på 1. salen og så har alle rum har fået
en stor tur. Det har været et kæmpe arbejde, så stor ros og tak til inspektørerne for at være
på og støtte op om vores klub under krisen.
I DSI er der udført nyt indgangsparti med tilhørende pergola. Et super flot arbejde, hvor
KMB’s tilskud var på 12.000 kr.
Der er også planer om, at ville opføre en paddelbane for enden af den gamle tennishal. Der
er sendt en byggeansøgning til kommunen, så nu er det bare, at vente på svar.
Kredsmøderne har naturligvis også stået stille. Første møde er den 19. august kl 17.00 i
Gladsaxe. Det er også et udsat møde.
Generalforsamling i Dansk Badminton er også udsat.
KTIS’s repræsentantskabsmøde samt kåring af idrætspriserne også udsat.
Så det er dejligt, at vi i dag har kunnet afholde vores Generalforsamling her i KMB.
Efter en meget kort beretning vil jeg gerne takke min bestyrelse, forretningsfører og
inspektørerne for et godt samarbejde i en svær sæson. Også en stor tak til Steen for at
vedligeholde vores hjemmeside. Det er vigtigt at han får tilsendt kampreferater m.m. da
både sponsorer og medlemmer ofte besøger hjemmesiden.
Lad os alle håbe på en mere normal og risikofri sæson 20/21.

Formand Jørgen Jørgensen
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Senior formandens beretning:
I SSU byggede vi i sæsonen 2019/20 videre på udviklingen fra året før – med samme
træningstilbud og yderligere oprustning på trænerfronten. Vi havde samme hold som i
sæsonen før – 1. division, 3. division, Danmarksserien og Serie 1 i Københavns kredsen.
Vi fik tilgang af spillere fordelt over alle vores hold.
I starten af sæsonen oplevede vi, at Freja Ravn deltog i VM i Spanien. Første gang i mange
år, at KMB har haft en spiller med til VM. Freja og hendes damedouble-makker fra Greve
tabte i tre sæt til et seeded koreansk par. Et utriolig flot resultat i deres første VM som
seniorer. Senere i efteråret deltog Christine Busch for tredje gang i ungdoms-VM. Her blev
det til en kvartfinaleplads i damedouble, hvor Christine og hendes makker fra Højbjerg tabte
i tre tætte sæt til de senere verdensmestre.
Generelt var der større turneringsaktivitet end tidligere sæsoner, og vi har flere spillere end
tidligere, der deltager i danske turneringer. Herudover spiller de fleste af vores spillere på 1.
holdet internationale turneringer.
Inden sæsonstarten havde vi forventet, at vores hold ville ligge i toppen af deres rækker. 2.
holdet med målsætning om at rykke op, og nok endnu større forventning om at 4. holdet
ville rykke op i Københavnsserien.
Det gik for de tre øverste hold som forventet – de kom alle i oprykningspillet. 2. holdet led
dog lidt for mange nederlag på udebane og blev det bedst placerede hold i rækken, der
netop ikke rykkede op. Værre gik det for 4. holdet. Der er forskel på reglementet for de tre
øverste hold og 4. holdet, og den forskel havde vi ikke styr på, så de to første stor-sejre blev
i stedet til skrivebords-nederlag og dermed var oprykningen ikke mere mulig. Ærgerligt, da vi
var det bedste hold i rækken.
Sæsonen fik en anderledes og abrupt afslutning grundet Corona, og det har været dejligt, at
vi har kunnet starte op igen til sommertræning.
I sæsonen gennemførte vi for første gang en undersøgelse ift. spillernes opfattelse af
træning, kommunikation, holdkampe, deres egen indsats, hvordan de ser KMB og om de vil
anbefale klubben til andre. Hvor det har været fantastisk at opleve den opbakning der er til
KMB og den store tilfredshed der er med træning – såvel omfang som kvalitet – så var det
tydeligt, at vi som klub skulle arbejde med kommunikation omkring holdudtagelse og
kriterier herfor.
Dette kommer derfor i forhold til det nye trænerteam til at blive et vigtigt element, og fra
SSU vil der være en dedikeret person, der støtter op omkring trænerteamet, og sikrer at det
arbejde, der er gennemført med spillertruppen implementeres og udbygges.
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Det nye trænerteam består af Dennis Christensen, tidligere træner i forbundet og bl.a.
schweizisk og svensk landstræner med erfaring fra OL, der efter 6 år i USA er flyttet retur til
Danmark og har bosat sig på Amager. Hertil Flemming Quach der er tidligere topspiller og
både skal spille i KMB og være træner.
Herudover er der en række personer der er trådt til, og nu indgår i SSU – stort velkommen
fra min side til Rasmus Jensen, Jon Holst-Christensen og Nicoline Pihl og velkommen tilbage
til Jonas Andersen. Bille, Per Larsen og Kim Hartmann bidrager fortsat.
Med et godt trænerteam, flere frivillige SSU ressourcer end længe set og en solid spillertrup
går KMB en spændende sæson i møde.
11/8-2020 SSU formand, Peter Andreasen.

Ungdom formandens beretning:
Overordnet:
1) Et godt år for KMB Ungdom.
2) På trods af udfordringer, ikke mindst Corona, har vi har haft stærk fremgang på
medlemssiden, og vi har været godt tilfreds med forbedringen af træningstrukturen.
3) Det vil jeg gerne uddybe lidt mere

Situation og målsætning
1) KMB Ungdom har de seneste år været udfordret af, at en del af vores dygtige
U15/U17 spillere er stoppet i klubben. Det har især skyldtes en spiral-effekt efter 1-2
spillere forlod klubben for snart 2 år tilbage, som har påvirket det sociale samt
mængden af sparringspartnere for de andre spillere, så flere er fulgt efter.
2) Derfor satte vi os for at vende denne udvikling, bl.a. ved skabe en klar rød tråd
mellem samtlige træninger samt fokus på fastholdelse af medlemmer, så vi kan
skabe et stærkt fundament fremadrettet. Desuden ønsker vi at styrke det sociale i
klubben.
3) Vi er kommet et godt stykke i den forgangne sæson, og vores medlemstal steg i løbet
af sidste efterår fra 69 til 125 spillere. Desuden har vi været i stand til at tiltrække 6-7
stærke U11/U13 spillere fra Dragør og Vanløse. Fremgangen skyldes ikke mindst et
dygtigt og engageret trænerteam. Her vil jeg gerne fremhæve vores cheftræner,
Phillip Samsøe, der har ydet en ekstraordinær indsats.
4) Vi forventer at komme endnu længere i den kommende sæson på dette område så vi
på længere sigt også bliver stærke i de ældre aldersgrupper og i højere grad kan
skabe unge talenter til vores dygtige seniorafdeling.
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Resultater
1) På trods af en kort sæson har vi opnået flotte resultater i Ungdom, bl.a. en dobbelt
københavnsmester i U11, en række guld- og sølv-medaljer i både U11 og U13,
udtagelse til kredsmesterskaber samt kvalifikationer til DM for hold.
Corona og initiativer
1) Corona pandemien satte en brat stopper for sæsonen på et tidspunkt, hvor vi ellers
havde mange ting i støbeskeen internt i klubben, og hvor individuelt DM samt hold
DM stod for døren. Vi var bekymrede for medlemsflugt som følge af pausen, og
derfor programsatte vi hurtigst muligt ekstra tiltag som tilbud til vores medlemmer,
herunder:
a. Udendørstræning i april
b. Forlængede sæsonen til ultimo juni måned (da vi fik lov at træne indenfor
igen)
c. Gratis sommertræning i juli måned
d. To ”Tårnby-arragnementer” i sommerferien mhb at tiltrække nye
medlemmer til klubben
e. Det har alt sammen været en succes
Konklusion
1) Alt i alt er vi godt tilfredse med sæsonen på trods af uforudsete udfordringer, og vi
glæder os meget til den ny sæson.

Per Flink Iversen – USU formand.
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