
      13-03-2022 

Årets beretning fra ungdomsafdelingen. 

Den 19. august sendte ungdoms formand Pia Hansen en mail til mig. Overskriften var Massivt 

frafald i ungdomsafdelingen. 

Situationen var, at der var mødt 4 spillere op til øvede mandage og 5-6 spillere til 

begyndertræning onsdage. 

Vi prøvede at lave et tiltag, hvor Erling Madsen skrev en artikel i avisen og ungdomsformanden 

skulle så sætte skolebadminton i gang. 

Den 29. august meddelte Pia Hansen, at hun på grund af jobskifte ikke havde mulighed for at være 

ungdomsformand mere. Hun ønskede at udtræde af bestyrelsen. 

På et ekstra ordinært bestyrelsesmøde den 30. august trådte hun ud af bestyrelsen og stoppede 

hermed sit arbejde for ungdomsafdelingen. Vi siger tak til Pia for hendes arbejde i 

ungdomsafdelingen. 

I bestyrelsen aftalte vi at forsøge at prøve at lade afdelingen starte. Vi havde jo Per Marboe og 

Mark Pedersen som trænere og Joachim Jensen som hjælpetræner. Det blev aftalt med trænerne, 

at vi prøvede at få afdelingen i gang. Hjælpetræner Joachim Jensen overtog Facebook gruppen til 

at melde ud om træningen, og styrede lister over hvilke spillere der var til stede. 

Det lykkedes ikke at få etableret skolebadminton. Pia havde bedt Mathias fra DGI om at lave 

skolebadminton, men han skiftede stilling midt i det hele. Samtidig var skolen ikke klar til det på 

grund af Coronasituationen. Mathias afløser i DGI overtog efter anmodning fr os sagen. Helene 

Kølbæk forsøgte ihærdigt at få en aftale med Såby skole, men først i marts måned 2022 er det 

lykkes. Mest på grund af Corona. Vi forsøger en runde her 5. april med 3. og 4 . klasser. Vi lader 

dem få mulighed for, at komme og spille gratis resten af april. Vi prøver om vi kan få deres mail 

adresser, så vi kan kalde på dem efter sommerferien. 

Der er blevet mailet ud til alle tidligere børn i klubben, der er hængt plakater op. Børnene har fået 

lov til at tage en ven med og prøve at spille. 

Alt i alt har det gjort, at der er kommet 7. spillere på mandage og 7. spillere på onsdage. 

Efter januar (alle går normalt i skole) har der været nogle flere børn og prøve at spille, men det er 

ikke noget der har givet flere medlemmer endnu. 

 

Venlig hilsen fungerende ungdomsformand Ole Sørensen  

  

 

 


