
Beretning til generalforsamlingen den 5. marts 2019 

Ældreudvalget 

 

Beretning til dette års generalforsamling ligner på mange måder tilsvarende 

beretninger fra de tidligere år. – Både på det indholdsmæssige og spillerantal er der 

ikke de store variationer de forskellige år imellem. 

Sæsonen 2018/2019 startede onsdag den 5. september kl. 10,00. – Siden da har vi 

spillet onsdagsbadminton i 25 uger. – Vi afslutter sæsonen med udgangen af april 

måned. Der resterer således fortsat 8 ugers badminton i den igangværende sæson. 

For øjeblikket er vi i alt 35 aktive spillere, som i større eller mindre omfang deltager i 

onsdagsspillet. – Hertil kommer 1 passivt medlem. 4 spillere er udmeldt i årets løb. 

Disse er blevet erstattet af nye spillere. 

 Antallet af spillere er afstemt efter de banefaciliteter, som stilles til rådighed i 

Såbyhallen, hvor der som bekendt er 5 baner til disposition. Dette giver op til 20 

spillere muligheder for samtidig at være i gang med spil.  

Vi har fra sæsonstart fået tilbudt spilletider hver onsdag formiddag fra kl. 10 til 12. 

At tidspunktet er perfekt kan ses af det ugentlige fremmøde, hvor mellem 20 og 25 

spillere i gennemsnit møder op. Vi håber naturligvis, at vi også næste sæson kan få 

lov til at bibeholde spilletiderne onsdag formiddag. 

Ud over det faste onsdagsspil har spillere fra Såby Badminton i større og mindre 

omfang deltaget i en række stævner, arrangeret af DGI Midt- og Vestsjælland samt 

Sjov Ældremotion i henholdsvis Hvalsø og Bramsnæs. Når vi er færdige med 

sæsonen ultimo april måned har vi således deltaget i stævner i Knabstrup , Viby, 

Hørve, Karlslunde, Bramsnæs og Hvalsø. Herudover har vi deltaget med 2 mixed 

double hold og 1 herrehold i en vinterturnering over 3 torsdage i Karlslunde.  

Det forventes, at aktivitetsniveauet ikke bliver mindre næste sæson, da både DGI, 

Hvalsø og Bramsnæs alle har meldt ud, at man forventer at gennemføre et antal 

stævner som i indeværende vintersæson. – Herudover har BAIDA, Holbæk 



forespurgt, om vi eventuelt ville være behjælpelig med at arrangere et stævne i den 

nye sportsby i Holbæk, hvor nævnte klub får spilletid. 

Ud over spillet på banen har vi også faste traditioner for socialt samvær, såvel efter 

hver spillesession onsdag som jule- og afslutningssammenkomster. I den forbindelse 

vil jeg gerne afslutningsvis takke fodboldafdelingen for at vi kan ”låne” cafeteriet til 

køb af øl m.v. 


