KØGE NORD BADMINTON
ÅRSBERETNING FOR 2020

Medlemmer:
Pr. 31/12 2020 var vi 146 medlemmer mod 146 pr. 31/12 2019. Da nogle af medlemmerne spiller mere en 1
gang havde vi 170 betalende spillere pr. 31/12 2020 mod 173 pr. 31/12 2019. 45 af vores medlemmer er 70
år eller mere pr. 31/12 2020 mod 51 sidste år.
Sportslige forhold:
Anden del af sæsonen 2019-20 startede godt ud i januar, men så ramte covid-19 Danmark og på pressemødet
d. 11/3 i Statsministeriet blev det oplyst af statsministeren, at Danmark lukkede delvist ned fra d. 13/3 og 2
uger frem. Dette omfattede bl.a. et forsamlingsforbud på over 100 personer og lukning af al indendørs
aktiviteter herunder idræt og Køge Nord Sport Center lukkede i den periode. På pressemødet d. 23/3 blev
disse restriktioner forlængede til d. 13/4 og på pressemødet d. 6/4 blev forsamlingsforbuddet og andre af
restriktionerne forlænget til d. 10/5, herunder indendørs idræt. Dermed var resten af sæsonen 2019-20 slut fra
d. 13/3 og de planlagte sæsonafslutningsaktiviteter i april blev aflyst. Det blev en tam afslutning på sæsonen.
D. 8/6 kunne indendørs idræt åbne igen som en del af genåbningsfase 3. Det betød, at vi godt kunne begynde
at tænke fremad på planlægning af sæsonen 2020-21 og på et bestyrelsesmøde d. 5/8 samt møde med
centerleder Jim Rasmussen, Køge Nord Sport Center d. 12/8 blev retningslinjerne og restriktionerne for
opstart af sæsonen i begyndelsen af september fastlagt, hvoraf begrænsningerne i omklædnings- og bade- og
toiletfaciliteterne vel var de mest problematiske. Vi kom godt i gang med sæsonen med en lidt forsigtig
tilmelding fra medlemmerne som følge af usikkerheden om smitterisikoen. I løbet af oktober var vi dog tæt
på samme medlemstal som i sidste sæson.
Desværre varede det ikke så længe, da statsministeren, som følge af det stigende smittetryk, d. 23/10
annoncerede nye restriktioner fra d. 26/10, hvor bl.a. forsamlingsforbudet blev sænket til 10 personer, dog
ikke for børn og unge, hvor det fortsat var 50 personer. På baggrund af vejledninger fra Badminton Danmark
og DGI blev det i samarbejde med centerlederen besluttet, at vi højst kunne bruge 3 af de 6 baner i Hal A, så
der blev lagt en plan for at man kun kunne spille hver anden uge mandag og onsdag aften for ikke at bryde
forsamlingsloftet. Heldigvis havde Tinne og Helge fra bestyrelsen ikke den samme opfattelse af
begrænsningerne og baseret på den kommunikation de havde med hhv. Kulturministeriet, Badminton
Danmark og Køge Nord Sport Center blev konklusionen, at vi godt kunne spille på alle 6 baner under
forudsætning af, at vi overholdt sundhedsmyndighedernes og specialforbundets retningslinjer.
Desværre varede det kun til d. 7/12, hvor regeringen annoncerede en delvis nedlukning i 38 kommuner,
herunder Køge Kommune. Dette betød, at indendørs faciliteter til foreningsaktiviteter blev lukket ned indtil
3/1. Denne nedlukning er senere blevet forlænget af flere omgange indtil d. 5/4. Så vi har i skrivende stund
ikke kunne spille badminton siden d. 7/12 og det er vel usikkert om vi kommer i gang igen i indeværende
sæson.

Ungdomsafdelingen startede anden del af sæson 2019-20 med 22 medlemmer i aldersgruppen 10-14 år,
hvoraf 16 var drenge og 6 var piger. Det var selvsagt en sæson, der har stået i Coronaens tegn, men også en
sæson, hvor vi har fået prøvet vores 2 træningsdage af og fået 2 nye trænere Tinne og Kim knyttet til
ungdomsholdet. Medlemmerne har taget godt imod tilbuddet og vores to nye trænere har klaret opgaven rigtig
flot. Pr. 31/12 2020 havde vi 27 medlemmer i aldersgruppen 8 til 15 år, hvoraf 23 var drenge og 4 var piger.
Flere af de nye medlemmer har i denne sæson prøvet sig selv af i en række stævner og det har været en god
øjenåbner for dem således, at de trods den korte træningstid har klaret sig godt mod langt stærkere
modstandere. Når det igen bliver muligt at deltage i turneringer, vil vi fortsætte med at opfordre medlemmerne
til at deltage.

Vi har været så heldige at én af vores nye trænere (Kim) gennem sit firma ABC Bogholderi & Revision har
sponseret et sæt nye spilletrøjer for ungdomsholdet. Det er vi meget taknemmelige for og vi glæder os til at
vise den nye holdtrøje frem, når det igen bliver muligt at deltage i fysiske turneringer.
Af nye initiativer er der planer om at lave nogle pige/drenge samlinger med Debbie Lynch. Det er måske kun
med deltagelse af Køge Nord og Bjæverskov Badmintonklub, men lad os nu se om ikke der er andre, der kunne
være interesseret.
Vi har også et initiativ, der desværre også er blevet skudt til hjørne grundet Covid-19. Det drejer sig om at
henvende sig til Campus Køge for at høre, om nogle af de studerende kunne være interesseret i de sene tider i
hallen, som i øjeblikket er ledige. I forhold til ungdomsafdelingen kunne det være, at man kunne rekruttere
nogle frivillige eller kommende trænere i forhold til at give de unge noget brugbart på CVét. Tilsvarende vil
vi gerne igen prøve at opstarte vores forældre/børn badminton arrangementer, når det igen bliver muligt.
Coronatiden har været lang for alle, men specielt for de unge, der har været hjemsendte, har Coronatiden været
ekstra langstrakt. For at få gang i vores medlemmer igen har vores cheftræner Jan været primus motor for vores
nye initiativ med løb og udendørsbadminton, hvor man med specielle bolde kan få pudset badmintonformen
lidt af og få gjort lidt ved den fysiske form. Vi startede op onsdag den 17. marts med det første hold og
overholder naturligvis alle gældende restriktioner.
Vi ser frem til at vi forhåbentlig kan starte sæsonen 2021-22 sæsonen op på normal vis og har masser af idéer
til en forhåbentlig ”sulten” badminton ungdom i Køge Nord,

For Seniorafdelingens vedkommende fortsatte sæson 2019-20 som den sluttede med træning mandag og
onsdag aften med ledige baner sent onsdag aften indtil restriktionerne som følge af covid-19 ramte os jf.
ovenfor.
Vores 2 hold i DGI’s holdturneringer fortsatte med kampe i foråret bortset fra den sidste kamp i marts, der
blev aflyst som følge af covid-19, og holdet ”Motion 4+4 Serie 5 pulje 1” sluttede som nummer 4 ud af 9
hold; holdet 4 Herrer i B-rækken pulje 1” sluttede som nummer 8 og sidst.
Klubmesterskabet var planlagt til d. 18. april men blev desværre aflyst som følge af covid-19. Det er usikkert
om vi kan gennemføre klubmesterskab i 2021 af samme årsag.
Vi startede sæsonen 2020/21 mandag d. 2/9, men det viste sig desværre at blive en kort sæson som følge af
covid-19 jf. ovenfor.
For sæsonen 2020/21 deltager vi kun med 1 hold i DGI´s holdturneringer, ”MOT 4+4 serie 5 pulje 1”.
Holdet har ikke spillet nogen kampe endnu som følge af covid-19. Vi har ikke tilmeldt noget hold i ”4 Herrer
B-rækken”, da holdet sidste år ikke klarede sig særlig godt mod de langt yngre modstanderne. En stor tak til
de 2 holdledere, Jytte og Torben Lind, der har gjort et stort stykke arbejde med at skaffe baner og spillere til
turneringerne, hvilket ikke er let.

Torsdagsafdelingen fortsatte i foråret 2020 med 30 medlemmer, hvoraf 14 var kvinder og 16 mænd. Det
blev som for seniorafdelingen en kort sæson. Efterårsturneringen startede vi ligeledes op med 30
medlemmer, hvoraf 14 er kvinder og 16 er mænd og det blev også en kort sæson. Et af medlemmerne, Birgit
Christiansen, fyldte 80 år d. 24/10 og er derfor blevet æresmedlem i denne sæson.

Sociale forhold
Vores afslutningsfest var planlagt til d. 18. april, men blev aflyst som følge af covid-19.
Torsdagsafdelingens afslutningsfrokost og julefrokost blev ligeledes aflyst.

Administrative forhold
Vores hjemmeside på adressen www.rishoej-badminton.dk, har ifølge statistikken haft 2.458 søgende i 2020.
Vi har i 2020 ikke udgivet noget nyhedsbrev som følge af covid-19 men har kommunikeret med
medlemmerne via mails.
Som en følge af lukningen af Rishøj IF pr. 31/12 2020 har det været nødvendigt at revidere vore vedtægter
og på en ekstraordinær generalforsamling d. 5/11 blev de reviderede vedtægter godkendt. På
generalforsamlingen sidste år blev der ikke valgt nogen formand. Det er selvsagt et problem at fortsætte
afdelingen uden en formand, så derfor blev valg til bestyrelsen, herunder formand mv. i de reviderede
vedtægter ændret til valg af 5 bestyrelsesmedlemmer, hvorefter den valgte bestyrelse konstituerer sig med
formand osv. På den kommende generalforsamling foreslår bestyrelsen vedtægternes afsnit om valg ændret
til valg af mindst 5 og højest 7 bestyrelsesmedlemmer.
På en ekstraordinær generalforsamling d. 10/9 2020 blev det besluttet af nedlægge Rishøj IF (vores
hovedforening) pr. 31/12 2020. Rishøj IF blev etableret på en stiftende generalforsamling d. 17/6 1971, hvor
af badminton var en af afdelingerne og kunne således have fejret 50-års jubilæum i år. Det skal ikke afholde
os fra at fejre 50-års jubilæum og bestyrelsen har foreløbigt planlagt at det skal være d. 24/4 2021 og vi har
lavet aftaler med Køge Nord Selskabslokaler og musikere, så nu må vi håbe, at det lykkes under henvisning
til covid-19 og Mette Frederiksen.

Køge, d. 15. marts 2021

Bestyrelsen

