
KØGE NORD BADMINTON 

ÅRSBERETNING FOR 2021 

 

 

Medlemmer: 

 

Pr. 31/12 2021 var vi 151 medlemmer mod 146 pr. 31/12 2020. Da nogle af medlemmerne spiller mere en 1 

gang havde vi 178 betalende spillere pr. 31/12 2021 mod 170 pr. 31/12 2020. 42 af vores medlemmer er 70 

år eller mere pr. 31/12 2021 mod 45 sidste år.  

 

Sportslige forhold: 

 

Som i sikkert kan huske annoncerede regeringen d. 7/12 2020 en delvis nedlukning i 38 kommuner, herunder 

Køge Kommune. Dette betød, at indendørs faciliteter til foreningsaktiviteter blev lukket ned indtil 3/1. 

Denne nedlukning blev forlænget af flere omgange indtil d. 5/4, så vi kom aldrig i gang med at spille 

badminton i anden del af sæsonen 2020-21. 

Ungdomsafdelingen startede anden del af sæson 2020-21 med 33 medlemmer i aldersgruppen 8-15 år, hvoraf 

26 var drenge og 7 var piger.  Det var selvsagt en sæson, der stod i Coronaens tegn, da al indendørs idræt var 

nedlukket i foråret. Holdturneringen i DGI for sæsonen 2020-21 blev ikke færdigspillet. Vores trænere forsøgte 

med udendørs aktiviteter i weekender for at holde spillerne i gang med fysisk aktivitet. Vi startede sæsonen 

2021-22 op medio august med 26 deltagere, hvoraf 9 var prøvespillere. Vi kom dog hurtigt op på det maksimale 

antal deltagere, som vi kunne håndtere og endda lidt for mange, så vi var nødt til at sige nej til nye medlemmer 

og henvise til en venteliste. Pr. 31/12 2021 havde vi 32 medlemmer i aldersgruppen 8 til 15 år, hvoraf 22 var 

drenge og 10 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. Vi har også tilmeldt et hold til DGI´s turneringer og holdet har i efteråret spillet 4 kampe og har 

stadigvæk en sejr til gode, men de har kæmpet bravt og har vundet enkelte kampe. 

 

Vores trænerteam arbejder med nye initiativer om stævner og ungdomssamlinger og har masser af idéer til 

en forhåbentlig ”sulten” badminton ungdom i Køge Nord. 

 

Det er selvsagt klart, at med træningstider to gange om ugen med 4 trænere og adgang til at deltage i stævner 

og holdturneringer med delvist betalt indskud hænger økonomien ikke sammen, hvilket vi i bestyrelsen har 

været klart bevist om og var en del af strategien. Bestyrelsen har imidlertid nu besluttet, at det ikke kan 

fortsætte i det omfang og vil på generalforsamlingen foreslå en kontingentforhøjelse på kr. 300 til kr. 600 for 

sæsonen 2022-23. For dette beløb kan deltagerne så træne to gange 2 timer om ugen og få delvist betalt 

indskud til stævner og holdturneringer i DGI. 

 

For Seniorafdelingens vedkommende fortsatte foråret uden badminton som følge af de restriktionerne, som 

covid-19 ramte os jf. ovenfor. Vort hold i DGI’s holdturneringer, ”MOT 4+4 serie 5 pulje 1”, kom aldrig i 

gang. I forbindelse med vort 50-års jubilæum d. 17/6 havde vi planlagt et klubmesterskab i april, men det 

blev desværre ikke til noget som følge af covid-19.  

 

Vi startede sæsonen 2021/22 onsdag d. 2/9 og gradvist begyndte medlemmerne at dukke op, så vi var tilbage 

til samme niveau som sidste år ved udgangen af 2021. Vi har stadig ledige tider særlig om onsdagen, men vi 

får forespørgsler om ledige baner og har til dato fået 4 nye medlemmer, der besætter to baner. 

 

For sæsonen 2021/22 deltager vi med 1 hold i DGI´s holdturneringer, ”MOT 4+4 serie 5 pulje 1”. Holdet har 

spillet 1 kamp i efteråret og tabt 7-5 og vundet uden kamp engang, da modstanderholdet meldte afbud. 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.  

 

Vi mistede desværre to medlemmer i året, Jørgen Bonde og Jack Nielsen. 

 



 

Torsdagsafdelingen var også nedlukket i foråret 2021 Efterårsturneringen startede op med 29 medlemmer, 

hvoraf 14 er kvinder og 15 er mænd. Dog har deltagerantallet være begrænset, hvilket kan skyldes covid-19, 

skader og sygdom samt pensionistferier. Et af medlemmerne, Margit Knudsen, fyldte 80 år d. 2/2 og er 

derfor blevet æresmedlem i denne sæson. 

 

Sociale forhold 

 

Vores jubilæumsfest var planlagt til afholdelse i april, men blev aflyst som følge af covid-19. Den blev i 

stedet for gennemført i november med 31 deltager, hvilket var et skuffende antal deltagere, når man tager i 

betragtning arrangement med en 4-retters menu og drikkevarer ad libitum samt dans efterfølgende til et 4-

mands-band. Bestyrelsen overvejer nu, om tiden ikke er rendt fra den slags fester. 

 

Torsdagsafdelingens afslutningsfrokost blev aflyst, men julefrokosten blev gennemført med et pænt antal 

deltagere. 

 

Administrative forhold 

 

Vores hjemmeside på adressen www.koege-nord-badminton.dk, har ifølge statistikken haft 5.806 søgende i 

2021. Vi har i 2021 udgivet 1 nyhedsbrev i juli og eller kommunikeret med medlemmerne via mails. 

 

Som en følge af lukningen af Rishøj IF pr. 31/12 2020 var det nødvendigt at revidere vore vedtægter og på 

en ekstraordinær generalforsamling d. 5/11 blev de reviderede vedtægter godkendt. På generalforsamlingen i 

2020 blev der ikke valgt nogen formand. Det var 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 

ordinære generalforsamling d. 20/5 blev vedtægternes afsnit om valg ændret til valg af mindst 5 og højest 7 

bestyrelsesmedlemmer. På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Helge Gohr 

som formand, Otto B. Andersen kasserer, Aase Herbo-Rasmussen sekretær, Tinne Jensen sportschef, Sune 

Bach ungdomsleder, Margit Nielsen motionistleder og Grethe Cardel leder af torsdagsholdet.  

 

På en ekstraordinær generalforsamling d. 10/9 2020 blev det besluttet af nedlægge Rishøj IF (vores 

hovedforening) pr. 31/12 2020. I løbet af sommeren blev Rishøj IF´s formue udloddet til afdelingerne og 

vores andel udgjorde kr. 44.214. 

 

 

 

Køge, d. 17.marts 2022    Bestyrelsen 

http://www.koege-nord-badminton.dk/

