
OBK Generalforsamling, 28/4-2022 

Årsberetning 

Indledning : 

I løbet af det forgangne år, har Coronaen sluppet sit tag i OBK, og heldigvis var vi kun kortvarig ramt i ugerne 

omkring juletid. 

Coronaen har så til gengæld stort set også været det eneste bump på vejen, i et alt i alt forrygende år for OBK. 

Et år hvor vi for første gang formelt havde Padel på som aktivitet, efter vedtægts-ændringerne på forrige GF. 

Lad os rette fokus på de 3 krumtappe i OBK, nemlig spillere og trænere for hhv. Badminton og Padel, samt 

bestyrelsen…… Alle er afhængige af hinanden, ingen af parterne kan undværes. 

 

Badminton : 

Spillere : 

Ialt knap 90 spillere fordelt på 40 ungdomsspillere og 47 banelejere. I alt et rekord-år ifht. aktive medlemmer. 

Kun få huller i baneudlejning efter torsdags-justering sidste år (eftermiddag blev til aften). 

For første gang har alle 3 ungdomshold trænet i Hal 1 - en succes at samle alle 3 hold så de mødes ind og ud af 

hallen, til og fra træning. De får dermed en grad af fællesskabsfølelse og hold-ånd. 

Det planlagte begynderstævne blev desværre aflyst pga. corona, men til gengæld blev der i løbet af sæsonen 

arrangeret Ketcher-sjov (Badminton/Padel/mini-tennis), pizza-aften og ikke mindst afslutningsstævnet med 

morgenmad i hallen. Dejligt at se den store opbakning fra både spillere og forældre – tak for det !!     

Sportsfestival blev desværre også aflyst, her havde vi ellers budt ind med både Badminton og Padel. 

Trænere : 

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

I er krumtappen for klubben kære trænere. I har virkelig et godt tag i børnene, og succes’en for ungdoms-spilerne er 

jeres store fortjeneste !! 

 

Padel : 

Megen tid har været brugt på, i parløb med Sportsparken, for alvor at opstarte og forankre Padel-aktiviteten under 

OBK. Ligeså at skaffe midler til bane nummer 2. Vores engagement i at skaffe fælles midler til bane 2, har betydet at 

vi har revideret samarbejds-aftalen ml. OBK/OPS og Sportsparken som dermed nu tilgodeser et mindre bidrag til 

baneleje. 

Spillere : 

Pt. tæller vi 77 medlemmer hvilket vi er utrolig stolte af. 

Ungdomstræning er iværksat med to hold, både for U12 og U17 spillere. 

Et senior turneringshold er ligeså aktivt. 

Klubaftner og åbent hus arrangementer ligeledes afholdt. Flere følger.    

 

 



Trænere : 

2 trænere er uddannet på Padel-træner 1 og 2, og en tredie træner er på vej. 

Disse tilbyder sig også til senior-instruktion. 

Risiko/mulighed for et skift fra Badminton bane-lejere, til Padel-medlemskab : Indtil videre ser det ud til at de 

supplerer hverandre fint, idet mange primært betragter Padel som en sommersport. 

 

Bestyrelse : 

Samme bestyrelse de seneste år, go’ rød tråd. Tak for konstruktivt udviklende samarbejde folkens !!  

 

Sponsorer :  

Ingen nye tøjsponsorer, idet vi kører på andet og sidste år med 2M group i Billum og Sparekassen for Nr. Nebel og 

omegn. Vi kigger i øvrigt på om der kan laves en WEB-løsning for bestilling af klub-tøj for både OBK og OPS. 

Padel : 

DGI/DIF : 26.281,- til adgangskontrol, bat/bolde, regelplancher og bane-bidrag. 

Aal-fonden : 25000,- til Bold-kanon og opbevaringsboks. 

OBK : Sponsoreret 10.000,- til Sportsparken til bane 2 

Badminton : 

BS&E : Uddeling af Covid kompensation fra Varde Kommune, 6.000 

Superbrugsen Oksbøl : Sponsorering af snoller til sæson-afslutning.  

 

Generel solid økonomi, go’ balance ml. kontingenter og ekstraordinære støttekroner fra fonde og sponsorer, i 

forhold til ekstraordinært OBK tilskud til Padel. 

 

Kommunikation : 

Vi forsøger at finde en balance mellem E-mails via klubmodulet, Facebook og Nyhedsbreve. En avis-artikel blev det 

også til omkring forenings-fremgang og succes på trods af Covid.  

Frivilligt arbejde : 

Først og fremmest igen en tak til trænere og bestyrelse. I 2022 er det ikke en selvfølge at folk tager en ekstra tørn.  

Opsummering : 

Alt i alt en mere end godkendt sæson for OBK, vi har i det forgangne år fortsat den positive udvikling fra de tidligere 

sæsoner. Med Padel som en ny motor, så går vi spændende kommende sæsoner i møde. 

 

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


