
 

OBK Generalforsamling, 19/5-2021. 

 

Bestyrelses beretning : 

Kort opsummeret, så har vi haft en speciel badminton-sæson hvor Corona har dikteret en stor del af vores 

dagsorden. Nedlukning for indendørs aktiviteter fra midt/slut december til midt April. Til gengæld udendørs træning 

fra start marts til midt April      . I forlængelse heraf, forlængede vi indendørs sæsonen for Ungdom til midt Maj. 

Delvis succes med udendørs og forlænget sæson, halvdel deltog vel rundt regnet. OK set i forhold til opstart af 

udendørs sportsgrene. 

Klubben har været dikteret at Corona, men har samtidig gjort hvad vi kunne for vores medlemmer så snart det har 

været muligt. Det skylder vi de trofaste spillere - en stor tak til trænere og bestyrelse for at se muligheder og 

fleksibilitet.  

Ingen har forespurgt kontingent retur = stor opbakning til foreningslivet fra medlemmerne – en KÆMPE TAK fra OBK 

til vores medlemmer.  

Fokus på de 3 krumtappe i OBK, nemlig Spillere, trænere, bestyrelse…… Alle er afhængige af hinanden, ingen af 

parterne kan undværes. 

 

Spillere : 

Ialt 71 aktive spillere i den forgangne sæson, en lille tilbagegang fra 73 til 71 spillere. Meget tilfredsstillende idet 

Corona allerede bød sig til på slutningen af forrige sæson.  

Ungdom : 37 -> 37, Banelejere : 36 –> 34  

Hvervet bl.a. via Skole-badminton, FB, og ikke mindst Sportsfestival. Mund-til-mund ligeså. 

Torsdag var der kun booket 1 singlebane ifht. banelejere, så torsdag bør gen-overvejes til kommende sæson 

For ungdom overvejer vi at rykke det hele til hal 1 næste år, og evt. samle til 2 store hold. 

 

Trænere : 

Samme super-stabile trænerstab i det forgangne år, perfekt suppleret af en ny Chef-træner i form af Lasse. 

I er krumtappen for klubben kære trænere. Vi har tag i børnene nu, og det er jeres fortjeneste ikke mindst !! 

Vi ser et tip i klubben : Færre baneleje mod flere børn og ungdomsspiller, så vigtigt at have en solid trænestab. 

 

Bestyrelse : 

Samme bestyrelse de seneste år, go’ rød tråd. 

Kurt takker nu af både i bestyrelse og som træner – en stor tak til dig Kurt for det frivillige arbejde du har lagt i OBK 

de seneste år. 

Hoved-aktiviteter for bestyrelsen i det forgangne år : 

 

 



Sponsorer :  

2M group i Billum og Sparekassen for Nr. Nebel og omegn er nye Tøjsponsorer, i udgangspunktet for 2 sæsoner. Hver 

2 x 5000,-  

Stor TAK til Kurt og Majbritt for at organisere spillerdragter. 

 

Padel : 

DGI/DIF : 14.700,- til borde/bænke og regel-plancher. 

Aal-fonden : 5000,- til Bats og bolde. 

OBK : Sponsoreret 10.000,- til Padel/Sportsparken 

BS&E : Sponsoreret 20.000 til OBK/Sportparken 

 

Padel : 

Megen tid har været brugt på, i parløb med Sportsparken, at etablere en Padel-aktivitet under OBK. 

Samarbejde-aftale på plads som tilgodeser både forenings-medlemskab og Pay-and-Play. Sponsorer som tidligere 

nævnt. 

Vedtægtsændringer har fået en hovedrengøring, samt opdateret ifht. Padel. 

Hjemmeside er trimmet generelt og med Padel. Bl.a. er Sponsorer kommet frem i lyset. 

Egen FB og eget Logo for Padel. 

Risiko/mulighed for et skift fra Badminton bane-lejere, til Padel-medlemskab.  

 

Arrangementer : 

Sportsfestival (i denne sæson som Primær disciplin i Gl. hal) og skole-badminton blev de eneste aktiviteter for 

sæsonen. 

Begynderstævner under DGI, Forældre-barn arrangement med Pizza og sodavand, Natminton og ikke mindst vores 

eget DGI begynderstævne blev aflyst. 

 

Frivilligt arbejde : 

- Først og fremmest igen en tak til trænere og bestyrelse. I 2021 er det ikke en selvfølge at folk tager en ekstra 

tørn. 

 

Sociale medier : 

Vi er blevet endnu mere synlige via FB og også mere synlig på OBK klub-modul. 

FB er et godt udstillingsvindue for klubben sammen med en effektiv måde at kommunikere på. 

 

 

 



Økonomi: 

Solid økonomi, go’ balance ml. ekstraordinære støttekroner fra fonde og sponsorer og ekstraordinært OBK tilskud til 

Padel. 

 

Opsummering : 

En blandet sæson grundet Covid19. Er stolte af opbakningen og tilslutningen i forgangne sæson, men vi skal lægge os 

i selen for at motivere spillerne til kommende sæson, grundet en amputeret sæson. 

Alt i alt en mere end godkendt sæson for OBK. 

Vi havde i forvejen skabt grobund for mere, og nu har vi bygget Padel ovenpå, så går spændende kommende 

sæsoner i møde. 

 

Kæmpe tak for en fin sæson til alle vores trofaste spillere og ikke mindst vores frivillige Trænere samt Bestyrelsen. 


