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Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning for afdelingen.

Beretning fra formænd 

3. Fremlæggelse af afdelingens budget v/ kasserer Arne Jul Madsen
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år

På valg er:
●
● Arne Jul Madsen - modtager gerne genvalg
● Henrik Pedersen - modtager gerne genvalg
● Brian Ovesen  - modtager gerne genvalg (som alm. bestyrelsesmedlem)

5. Valg af 2 suppleanter for 1 år
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt



Formændenes beretning



Et atypisk badmintonår er slut - et nyt er begyndt



Lidt fakta fra sæson 2019/20
Træningshold:

● 9 ungdoms-træningshold med i alt 137 spillere
● 7 Senior/motions/veteran træningshold med i alt 128 spillere

Holdturnering:

● 9 ungdoms-turneringshold, heraf 2 rene pigehold (hvilket vi er svært tilfredse 
med!)

● 2 senior-turneringshold
● 2 motions-turneringshold
● 1-veteran turneringshold



Opstart af ny sæson

7. maj 2019: Konstituerende møde 

28. august 2019: Forældremøde

Mange nye spillere, forældre og 
holdledere

2018



Om klubben / klubånden
En god stemning i hallen. 

Kom og kig!

Vi løfter i flok

En klub for bredden der støtter eliten så godt vi kan



39 deltagere - HGF atter 
største hold

To overnatninger

Mega-hyggeligt

Klubtur 2019 



Andre aktiviteter
NATminton - to gange (sæsonstart og efter jul)

Fredagsfjer - fire gange afholdt og tre aflyste pga corona

Holdkampe

To Hammel-stævner for ungdom - nov. 2019 og februar 2020

Et begynderstævne i januar 2020

Stævne for motionister i januar 2020

Åben idræt - sep., nov. 2019 og februar 2020. Altid velbesøgte badminton-net

Klubforløb



Holdkampe 

5-6 runder okt.-marts



Ét hold klarede “cuttet”



Begynderstævne i Hammel
39 spillere, primært med de 
røde spillertrøjer, endnu mere 
glade og stolte! 



Individuelle stævner
Stemningsbilleder fra februar-stævnet.



Klubforløb med DGI
Penge fra prisen som Årets Klub 2018/19

“Hammel GF er en klub for bredden, men vi 
ønsker at arbejde med, hvordan vi - i 
træningen og på andre måder end i selve 
træningen - kan støtte de ungdomsspillere, der 
ønsker eliten, så vi sikrer tilknytningen til 
klubben, både nu, og når de bliver seniorer.” 



Sidste klub-billede “før corona”?
8. marts 2020: Afslutning efter sidste 
holdkamp-runde

Kort genopstart med mulighed for tre 
træningsrunder i juni



Corona-tid...



PS: God sæsonafslutning

Ca. 60 spillere på badmintonskole i uge 27 - både fra Hammel og omkringliggende 
klubber. 



HGF - en klub i lokal-livet
At være en forening i provinsen synes vi også forpligter. 

HGF holder gang i mange hjul i byen, og her er badminton selvfølgelig en del af 
dette. 

Vores frivillige hænder er win-win for både by, klub og afdeling.

Vi har gjort det til et indsatsområde, at det skal være sjovt og meningsfuldt at være 
frivillig i HGF badminton - og ikke en sur tjans, som blot kommer oven i 
kontingentbetalingen.



Frivillige hænder
Åben idræt: Det er sjovt, hverver medlemmer, badminton har altid mange 
besøgende (TAK til Lars - stillingen er vakant i 2020)

Pigetræninger: Sammenhold blandt pigespillerne (Heidi)

Bolde: Vedligeholde fugtskab og modtage bolde (Anders)

Holdledere: Info om næste spillerunde, arrangere kørsel

Koordinering af turneringsbooking: (Henrik)



Flere frivillige hænder ….
Pokalmester: 

Indkøb af præmier

Motionsstævne: 
Planlægning og køb af præmier

Vakant i 2020

Karsten (og 
Christina)

Inger og Hanne



Tomme pladser i bestyrelsen?

Tjo - tre er på valg. De modtager gerne genvalg. Ellers tager vi kampvalg

Max syv i bestyrelsen

Mange hjælper til udenom bestyrelsen. 

Nyeste 
“uden om bestyrelsen”



TAK

Tak for et godt samarbejde til vores sponsorer

TAK til hovedbestyrelsen og til HIC. 
TAK til alle de frivillige!

Fremadrettet fokus (fortsat): 
Socialt samvær og dygtiggørelse som grundlag for at fastholde både 
yngste og ældste ungdomsspillere


