Medlemsblad for
HVIDOVRE BADMINTON 2000

Årgang 40

Juni 2006

Nr.2

Formandsskifte….
Generalforsamlingen…
Resultater fra klubmesterskaberne m.m.
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FORMANDSSKIFTE
DEN NYE FORMAND HAR ORDET

Generalforsamlingen 9. maj medførte et formandsskifte for HB2000. Jeg
skal herved sige tak for valget og håber, at jeg vil kunne leve op til den
fortrinlige måde den afgåede og HB2000´s første formand Elo Hansen har
fungeret på.
HB2000, som blev stiftet af klubberne ABC og HBTK 22. maj 2002, er på
relativ kort tid blevet én enhed. Klubben er med ca. 640 medlemmer faldet
godt på plads på grund af en lang række af klubbens medlemmer, der har
stillet noget af deres fritid til rådighed for at klubben kan fungere godt for
alle medlemmer.
Der er selvfølgelig altid noget, der kan forbedres eller gøres anderledes,
hvilket jeg nu vil gå i gang med sammen med den øvrige bestyrelse og
klubbens ledere. Vi har i forbindelse med generalforsamlingen allerede
taget hul på en mindre rationalisering, idet de foreslåede vedtægtsændringer
har nedskåret bestyrelsen med 2 personer. Endvidere har vi lagt det op til
bestyrelsen at få udfyldt øvrige funktioner. Ud over en mindre bestyrelse vil
det formentlig også have en positiv effekt på kommende
generalforsamlinger.
Jeg har desværre flere gange mødt nogle medlemmer, der tilsyneladende
ikke helt føler sig som en del af klubben, men fx benævner HB2000
hjemmeside som JERES hjemmeside og klubben som JERES klub. Det er
selvfølgelig VORES klub, uanset om man er holdspiller eller motionist og
uanset alder. Vi skal derfor også alle sammen være med til passe godt på de
næsten perfekte omgivelser, vi har været så heldige at få stillet til rådighed.
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REFERAT AF
ORDINÆR GENERALFORSAMLING HB 2000
Jeg vil gøre mit til, at alle medlemmer kommer til at føle sig som en del af
HB2000.

Afholdt tirsdag den 9. maj 2006 kl. 19.00 i Præstemosehallen
DAGSORDEN:

Vi skal også til igen at have indført en nyt edb system, hvorfor bestyrelsen
med flere står overfor en kommende stor opgave. Selvom, der har været
arbejdet hårdt i det sidste år på at få et eget system op at stå, så har der
været en række forhold omkring medlemsstyringen, der ikke har fungeret
optimalt. Det har skabt nogle især utilfredse forældre, som vi fejlagtigt har
opkrævet kontingent af to gange, men også andre situationer, som vi vidst
alle gerne ville være foruden. Nu vælger vi en professionel løsning, som,
jeg meget håber på, vil blive kørt ind i løbet af kort tid.
Klubbens struktur vil også blive set efter i sømmene og en lang række
administrative procedurer vil blive (gen)indført. Der vil bl.a. komme mere
styring på hvem, der kommer til træning og hvem, der glemmer at melde
fra.
Et område, der er vanskeligt at gøre meget ved, er den fortsat stigende
gennemsnitsalder i klubben, hvilket desværre er et generelt problem
indenfor badmintonsporten. Selvom, der bliver gjort et stort arbejde for
børnene, så kan også det gøres bedre, og vi skal have gjort noget for at
fastholde de unge, når de står i overgangen til at blive seniorer. Der skal
selvfølgelig også gøre noget for såvel motionister, seniorer som veteraner.
Et meget godt tiltag har bl.a. været skabelsen af 60+, der har været en stor
succes.
Som en afslutning på min begyndelse som formand vil jeg godt fremhæve
de netop afholdte klubmesterskaber og den netop afholdte klubfest. Der har
været megen ros til dem, der har stået for disse arrangementer, og jeg vil
yderligere tilføje – godt arbejde og tak til jer på alles vegne.

1.

Valg af dirigent

2.

Formanden og spilleudvalgene aflægger beretning

3.

Forelæggelse af regnskab med revisionspåtegning

4.

Behandling af evt. indkomne forslag
Der foreligger 1 forslag vedr. ændring af vedtægterne
(stillet af bestyrelsen)

5.

Forelæggelse af budget for indeværende år herunder
Kontingentfastsættelse for den kommende sæson
(I budgetforslaget er benyttet stigende kontingentsatser)

6.
7.
8.
9.
10.

Valg til bestyrelse
Valg af bestyrelsessuppleanter
Valg af 2 revisorer
Valg af revisorsuppleant
Eventuelt

Formanden bød velkommen.
1. Valg af dirigent:
Formanden foreslog Ole Lougart, som blev valgt uden modkandidater.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til
vedtægterne for HB 2000 var lovligt indvarslet – 53 medlemmer var fremmødt –
generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Dirigenten oplyste, at punkt 10 på
dagsordenen – valg til udvalg m.m. var slettet på dagsordenen – dette forudsat, at
de foreslåede vedtægtsændringer vedtages – hvis ikke bliver punktet og dermed
valgene gennemført.

Endelig et velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer.
2. Formandens beretning:
(læs denne i sit fulde ordlyd andetsteds)
Dirigenten takkede for beretningen, som blev godkendt uden bemærkninger.

John Berling
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Dirigenten takkede herefter i en kort tale formanden for arbejdet gennem årene specielt det store arbejde med sammenlægningen af de to klubber og oplyste
samtidig, at Elo har lovet at styre cafeen fremover, så helt ude af billedet er han
ikke. Formanden fik overrakt et gavekort og blev hyldet med stående applaus.

udført som egentligt lønnet arbejde, men med udgangspunkt i en frivillig
arbejdsindsats. SPU næstformænd vil fremover skulle vælges i de enkelte SPU.
Ændringen af § 9 vil medføre, at pkt 5.10 i § 7 falder bort.
Ændringsforslagene blev vedtaget enstemmigt.

Beretning fra Seniorafdelingen v/Charlotte Christensen:
(læs denne andetsteds)

5. Forelæggelse af budget for indeværende år, herunder kontingentfastsættelse
af den kommende sæson:
Kassereren gennemgik budgettet for 2006 og meddelte, at bestyrelsen foreslog en
kontingentstigning på kr. 100.- pr. medlem. Begrundelsen er stigende udgifter.
Jeanette oplyste, at klubben har måttet betale noget af det modtagne
ungdomsspillertilskud tilbage til kommunen, da der er blevet søgt om tilskud til
flere unge, end klubben har haft. Herefter blev budgettet vedtaget.

Dirigenten takkede for beretningen, som blev godkendt uden bemærkninger.
Beretning fra Ungdomsafdelingen v/Ebbe Mørch-Sørensen:
(læs denne andetsteds)
Dirigenten takkede for beretningen, som blev godkendt uden bemærkninger.
Beretning fra Turneringsmotionisterne v/Finn Ridal:
(læs denne andetsteds)
Dirigenten takkede for beretningen, som blev godkendt uden bemærkninger.
Beretning fra veteranafdelingen v/Kurt Larsson:
(læs beretningen andetsteds)
Dirigenten takkede for beretningen, som blev godkendt uden bemærkninger.
3. Forelæggelse af regnskab med revisionspåtegning:
Regnskaberne har været opsat på opslagstavlen siden primo april. Jeanette
gennemgik regnskaberne.
Efter et par enkelte kommentarer om bl.a. kørselsgodtgørelse samt kontingent og
indmeldelsesgebyrer blev regnskaberne taget til efterretning.
4. Behandling af indkomne forslag:
Forslaget vedr. vedtægtsændringer blev omdelt, men havde også hængt på
opslagstavlen.
Forslagene blev fremlagt af dirigenten, da John Berling, som har været primus
motor i ændringsforslagene, ikke var til stede.
Ud over enkelte mindre og redaktionelle rettelser i §§ 3 og 5 (banetid, KBKr,
postadresse, navn, telefonnummer og e-mailadresse), så er hovedformålet at
nedskære og effektivisere bestyrelsen samt generalforsamlingen. Dette bliver gjort
ved i § 9 at fjerne de to ekstra bestyrelsesmedlemmer fra bestyrelsen, således at
bestyrelsen fremover tæller 8 medlemmer i stedet for 10, og herunder er bestyrelsen
gjort beslutningsdygtig, når blot 4 medlemmer er tilstede (50%).
Ligeledes ændres § 9 stk. 5 således, at disse funktioner ikke længere vælges på
generalforsamlingen, men at ansvaret for udførelse af disse opgaver fremover
pålægges bestyrelsen. Bestyrelsen kan lægge op til, at noget af arbejdet bliver
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6. Valg til bestyrelse for 2 år – næstformand dog kun for 1 år:
Formand Elo Hansen ønskede ikke genvalg – John Berling blev valgt (dirigenten
læste en tilkendegivelse fra John Berling op, at han var villig til valg).
Sekretær Inge Larsen villig til genvalg – blev valgt
Veteranspilleudvalgsformand Kurt Larsson ikke villig til genvalg – Leif
Magnussen blev foreslået og valgt.
Motionistspilleudvalgsformand Finn Ridal villig til genvalg – blev valgt
Næstformand John Berling kan ikke vælges – Bestyrelsen foreslår OleHøg
Perregaard – valgt.
7. Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år:
1. Suppleant Kaj Ask Madsen ikke villig til valg – Linda Sørensen blev valgt
2. Suppleant Ole Høg Perregaard kan ikke vælges – Jan Løvgreen stillede sig til
rådighed og blev valgt
8. Valg af 2 revisorer for 1 år:
Revisor Nils Weiss villig til genvalg – blev valgt
Revisor Henning Nielsen villig til genvalg – blev valgt
9. Valg af revisorsuppleant:
Revisorsuppleant Leif Magnussen kan ikke vælges – Jørgen Sølvtofte blev valgt
11. Eventuelt:
Ulla gav udtryk for, at man inden næste års klubmesterskaber bør se på reglement
for tilmelding til de forskellige rækker, da der hersker en del tvivl om, hvor man
skal/kan melde sig. Elo: Kom med forslag, så vil der blive kigget på det.
Helene spurgte, om der ikke til ungdomskampene kunne blive åbnet for cafeen. Elo
svarede, at der vil blive dannet et cafeudvalg, (det er ikke helt på plads endnu) og
her vil man tage spørgsmålet op.
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Michael foreslog, at man kunne fordele åbningstiden mellem seniorer og ungdom –
seniorerne kan evt. selv lave kaffe.
Jan var utilfreds med, at man ikke, efter bl.a. at have spillet de sene kampe under
klubmesterskaberne, kan købe lidt mad – åbningstiden er for kort. Man var enige
om, at der kan findes folk til at passe cafeen, men spørgsmålet er, hvor mange man
skal udlevere nøgler til.
Der var utilfredshed med, at vandet i omklædningsrummene stadig ikke er varmt
selv efter, at kedlen er skiftet ud. Elo lovede at tage hånd om det.
Sonja henstillede, at man huskede at låse døren ud til terrassen, når man som den
sidste forlod cafeen. Det samme gælder for døren i hallen.
Elo henstillede, at man ryddede bordene i cafeen.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Referent: Inge Larsen

70 + 70 er 140

FERIE OG FRIDAGE I SKOLEÅRET 2006/2007
Sommerferie 2006

24. juni 2006 - 13. august 2006

Efterårsferie

14. oktober – 22. oktober 2006

Juleferie

22. december – 02. januar 2007

Vinterferie

10. februar – 18. februar 2007

Påskeferie

31. marts – 9. april 2007

1. maj

1. maj fri

Store Bededag

4. maj 2007

Kr. Himmelfarts ferie

17. maj – 20. maj 2007

Pinseferie

26. maj – 28. maj 2007

Grundlovsdag

Vort hidtidige ”bestyrerpar” i Caféen, Keld og Inger, fyldte 70 henholdsvis 7. marts
og 20 april.
Vi ønsker dem tillykke, samtidig med at vi beklager, at de ikke vil ”servicere” os
fremover.

5. juni 2007

Sommerferie 2007 start

30. juni 2007

De nævnte dage er inklusive.
Såfremt andet ikke meddeles, er hallerne lukket disse dage.
----------------------------------

NYT FRA 60+

- Nå, men tak for god betjening, og vi håber at I kan administrere al den fritid…..

Kunderne
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Tak for en god sæson.
Der har været stor deltagelse, med mange på bænken.
I den kommende sæson har vi derfor besluttet, at holdspillere ikke
kan deltage om fredagen.
Igen, tak for en hyggelig sæson og jeres gode humør. Vi starter op
igen fredag den 1. september, kl. 13.00.
SIDSTE NYT ! Nu er der fri rollator-parkering ved hoveddøren.
Inger
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Mesterskaber 2006 for seniorer og veteraner.

Damedouble
Mixdouble

Mesterskaberne blev i år afviklet den 24. til 27. april og finalekampe lørdag
den 29. april fra kl. 13.00 sammen med ungdomsafdelingens
mesterskabskampe.
De indledende kampe blev for andet år i træk afviklet som aftenkampe fra
kl. 18.00.
Glædeligt steg antallet af tilmeldte igen i år, selv om tilmeldingsmappen var
kommet noget sent ud. Der var tilmeldt 116 mod 108 i 2005 og 89 i 2004.
Antallet af kampe faldt dog fra 181 i 2005 til 155 i 2006. Nok en virkning af,
at nogle i det første år med aftenkampe havde fået meldt sig i en række for
meget.
Det mindre antal kampe skulle jo medføre en mindre forbrug af timer - men
nej – for antallet af tre sæts kampe steg fra 25 til 46. Mandag og tirsdag
aftner var kampene således først slut ca. 23.30.
Deltagerne fordelte sig med 34 damer og 82 herrer. 16 deltog i tre rækker,
41 i 2 rækker og 59 i én række.
Af de 155 kampe blev 46 afgjort over tre sæt, 12 blev vundet på W.O. 20 af
kampene blev spillet på finaledagen.
Der er brugt 50 rør bolde, hvilket giver 3,9 bold pr. kamp. En stigning på 0,6
bold i forhold til 2005 hvor der var en stigning på 0,3 bold pr. kamp i forhold
til 2004. Hvis det sættes i forhold til spillede sæt i 2005 og 2006 er der en
stigning på 0,3 bold pr. sæt.
Årsagen til det stigende boldforbrug må analyseres inden næste års
mesterskaber.
Det blev igen i år bekræftet at der maksimalt kan afviklet 40 kampe pr. aften
inden for den givne tidsramme.

Vinderne i de enkelte rækker blev:
SENIORER
A-rækken
Herresingle
Damesingle
Herredouble

Vinder

Nummer 2

Ole Perregaard
Lene de Blanck
Ole Perregaard /
Lars Juncker

Nicolas Kistrup
Lisette Clausen
Dennis Brok /
Jesper Brandt
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Nummer 3

B-rækken
Herresingle
Herredouble
C-rækken
Herresingle
Herredouble
Damedouble
Mixdouble

Annette Perregaard /
Lene de Blanck
Anette Perregaard /
Dennis Brok

Charlotte Christensen /
Helene Jensen
Helene Jensen /
Lars Juncker

Tom Albrechtsen
Jan Løvgreen /
Peter Porsdal

Mads Ellegaard
Jan Luplau /
Frank Stabell

Brian Vigh Larsen
Lars Hamp /
Jan Bøgeskov
Mette Olsen /
Maria Olsen
Charlotte Nyberg /
Jan Luplau

Jan Løvgreen
Brian Vigh Larsen /
Thomas Larsen
Elisabeth Sørensen /
Dorthe Baundahl
Jannie Meinertsen /
Per Meinertsen

VETERANER
A-rækken
Herredouble
B-rækken
Herredouble
Mixdouble
C-rækken
Herredouble
Damedouble
Mixdouble

Bjørn Klepsch/
Michael de Blanck

Ole Perregaard
Sten Bumbæk

Jan Stabell /
Jan Luplau
Bente Mortensen/
Carsten Helmersen

Knud Christensen /
Jan Iversen
Jytte Thiele /
Jens Olsen

Lars Willadsen/
PederPedersen

Knud Christensen /
Jan Iversen
Sonja Larsen /
Lis Kindt
Dorthe Baundahl /
Jan Stabell

Jørgen Schnedler/
Søren Anthonsen

Kurt Larsson/
Jørgen Voss

Bente Bengtson/ Jannie Meinertsen/
Ib M. Olsen
Per Meinertsen

Som det fremgår var B-rækken i Seniorafdelingen igen i år meget dårligt
besat. Hvilket betød, at nogle par i Mix- og Damedouble blev flyttet op i Arækken – med et godt resultat – men det er utilfredsstillende, at der ikke
kan stilles et fuldt program i B-rækken. Det bør der arbejdes på til næste år
i afdelingerne.
På turneringsudvalgets vegne
Kaj Ask Madsen
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SØGES: Banefordeler og administrator

ANSVARSBEVIDSTHED
EFTERLYSES
Var DU den sidste, der forlod hallen. Huskede DU, at slukke, lukke og låse døre og
vinduer og sætte alarm til ???? Huskede DU at holde døren låst til kontor,
opholdsrum og køkken ????
Der er nogen, der stjæler fra os. Klubben har mistet fjernbetjeningsboksen til
ur/tæller i hallen. Det er ekstra meningsløst, idet kun vi kan bruge nævnte effekt
til noget.
I løbet af indeværende sæson har de fleste medlemmer fået kort til hallen, hvilket
selvfølgelig også giver et ansvar. DU har et ansvar.
Hver især er ansvarlig for, at alarmen er slået fra, når de lukker sig ind, hvilket
betyder, at man slår alarmen fra først og derefter låsen, hvis man er i tvivl om, at
alarmen er slået fra. Ligeledes er man som sidste, der forlader hallen, ansvarlig for,
at alle vinduer og døre er låst, at lyset er slukket samt at alarmen bliver slået til.

HB2000 mangler en banefordeler og administrator til at forestå
medlemsregistrering og kontingentopkrævning.
Arbejdet består i at passe klubbens kontor i kontortiden 1 gang om ugen,
herunder indkøb af kontormaterialer, samt i at vedligeholde
medlemsregisteret, der kan foregå alle steder fra, hvor der er tilgang til
Internet. Klubbens program er nyanskaffet og vedligeholdes af en ekstern
organisation. Opkrævning af kontingent vil fremover blive foretaget via PBS,
hvorfor den største del af arbejdet er blevet udliciteret.
Alle, der har bare lidt forstand på anvendelse af en PC samt Internet kan
bestride stillingen og vil i den forbindelse modtage den nødvendige
undervisning samt et mindre honorar.
Der er sikkert adskillige, der passer på denne beskrivelse, hvorfor i skal
skynde jer at sende en mail til HB2000@HB2000.dk med jeres ønske om at
få denne stilling eller ringe til formanden på tlf. 36491981.

Hoveddøren smækker automatisk. Dette må under ingen omstændigheder blokeres
ved at sætte sten, affaldsspand, måtte el. lign. i klemme i døren.
Vi er desværre blevet konfronteret med:
-at hoveddøren flere gange ikke har været låst,
-at sidedøren i hallen ikke har været låst/lukket,
-at døren til kontoret har stået åben (skal ALTID være låst, når
kontoret ikke er bemandet),
-at døren op til fælleslokalet har stået åben (MÅ KUN være åben,
når lokalet er under opsyn),
-at døren til køkkenet ikke har været lukket/låst (MÅ KUN være
åben, når caféen er bemandet), samt ikke mindst -at alarmen ikke er sat til.
Jeg håber, at alle er enige om, at vi skal passe på klubbens ting og faciliteter og at
VI ALLE har et ansvar for at sørge for dette samt for, at der altid er pænt og rent
både i hallen og opholdslokalet m.m. Ryd op efter jer. Fjern brugte bolde fra
banerne/gulvet og sørg for at holde opholdslokalet, køkkenet og baderum pæne og
rene.
John B.
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Ungdomsafdelingen.
Træning starter igen efter sommerferien den 21 august
Husk, efter sommerferien er der er ikke mere træning
i friheden om onsdagen !
God sommerferie til alle.
Hilsen fra ungdomsudvalget, trænere, hjælpetræner og
holdledere.
Ebbe.
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1.Senior

Konkurrencen

Nedrykningsspil fra Københavns-serien
HB2000 - DB 2 (Dragør): 9 - 4
Søndag den 26 feb. skulle vi møde topholdet DB 2 fra Dragør i den anden
kamp i nedrykningsspillet. Efter at vi havde vundet den første kamp i
nedrykningsspillet mod ABC stod vi nu overfor en stor udfordring. Som
noget nyt havde vi gjort reklame for kampen og mange af spillerne havde
lagt blod sved og tårer i at bage nogle lækre kager, så vi kunne byde
tilskuerne på lidt kaffe og kage. Selv om det var fastelavn mødte der rigtig
mange op for at støtte os og smage lidt af de lækre kager - Lars Juncker's
fastelavnsboller var lynhurtigt ryddet. Tak til alle de fremmødte - det gav en
super stemning op til og under kampen. Vi fik en god start, da de 2 MX'er
begge vandt. Lars J/Helene vandt let 1 sæt men så tog DB 2 fat og viste at
de var et godt par og efter at have tabt andet sæt stort så skulle vores
træner Frank lige ind og coache. I 3 sæt var vi igen dominerende og vandt.
2 MX med Dennis/Anette gjorde kort proces og vandt i to sæt. Charlotte
kom let til sejren mens Lene i 2 DS efter at have vundet et flot 1 sæt måtte
lide en grum skæbne med 2 æg i de næste par sæt mod en velspillende
modstander. 3-1 efter første runde var særdeles godt. I herresinglerne
kæmpede Nicolas bravt i 1 HS men måtte se sig slået 15-11 i 3 sæt. Ole i 2
HS og Jesper B i 4 HS vandt begge overbevisende i to sæt. Jesper H
kæmpede godt men tabte også i 3 sæt efter noget ujævnt spil. 5-3 efter
anden runde og så var det damedoublernes tur. Charlotte/Helene tabte
hurtigt mens Anette/Lene trak det længste strå i 3 sæt efter en brav indsats.
6-4 inden herredoublerne - det havde vi ikke regnet med. Alle
herredoublerne gik derefter koncentreret til opgaven og alle vandt deres
kampe i to sæt - flot gået. Slutresultat 9-4 hvilket er særdeles flot gået. Vi
ligger nu på 3 pladsen i puljen. Til slut endnu en tak til alle tilskuerne,
træneren, kagebagerne, kaffebryggeren og spillerne. Jeg ser frem til de 2
sidste kampe i slutspillet. Næste kamp bliver på udebane mod SMASH.
KS-Nedrykning
1
2
3
4
5
6
7
8

CBK 2
DB 2
HB2000
GBK 3
ABC
VBK 2
SMASH
KBK 4

Der var ikke så mange der havde fundet ud af, at der kunne dannes 30 kvadrater.
Heriblandt var vinderen: Jørgen Lund - som kan afhente gevinsten i ”Caféen”
Denne gang gælder det et krydsord.
Løsninger kan afleveres i ”Caféen”, puttes i klubbens postkasse eller sendes til
redaktøren inden 1.juli. Præmie udtrækkes blandt rigtige løsninger.

detaljeret stilling …
K

V

U

T

Score

P

2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
2
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
1
1
1
1
2

15-11
13-13
16-10
14-12
13-13
12-14
11-15
10-16

10
9
7
7
7
5
2
1

Navn: _______________________________________________
Adresse: _____________________________________________

Holdleder: Jesper H.
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Formandens beretning
til generalforsamlingen 09-05-2006:
Bestyrelsen har fungeret fint hele året. Jeg har selv deltaget i ca.halvdelen af møderne
p.g.a. af rejser til udlandet. Bestyrelsen vidste ret tidligt, at jeg ville stoppe efter denne
sæson, så de har brugt tiden til at lægge fremtidsplaner. John Berling har været det
samlende punkt, og har lavet et stort stykke arbejde med strukturændringer i bestyrelses
arbejde, hvilket vil fremgå af forslag til ændringer senere. Ole H. Perregaard har været
en aktiv suppleant i bestyrelsen, og vil opstille til posten som næstformand. De ”unge”
kan nu udføre deres ideer sammen med den øvrige bestyrelse.
Rygepolitik: Vi har undersøgt muligheden for opsætning af henholdsvis
luftudsugningsanlæg og luftrensere, der kunne skabe et tilstrækkeligt godt indeklima for
alle. Under denne proces blev der lavet en politisk rygepolitik, som forventelig vil
medføre, at rygning bliver forbudt på en lang række steder og herunder også i
Præstemosehallen fra 1. april 2007. Vi har på denne baggrund ikke ønsket at investere i
dyre anlæg, der i så fald ville blive overflødige. Vi vil derfor foreslå en midlertidig
løsning, der medfører rygeforbud under større fælles arrangementer. En leasing af en
luftrenser for et år er mulig, men vil blive en dyr løsning for klubben.
Hjertevagt: HB2000 ansøgt om at komme i betragtning til en sådan gennem en
organisation, der har stillet 100 apparater til rådighed. Der vil komme en afgøre
indenfor 1 måneds tid. Såfremt HB2000 ikke kommer i betragtning hertil, vil vi forsøge
at få tilskud til anskaffelsen af en hjertevagt gennem Hvidovre Kommune.
Et generelt problem omkring hjertevagten har været, at den skal anbringes så den er til
at komme hurtigt til, men samtidig være beskyttet mod vandalisme. Det er desværre
ikke i sig selv en let opgave. Vi skal også have uddannet nogle i anvendelse af en sådan,
selvom den i princippet bør kunne anvendes af alle ved hjælp af en stemmestyret
vejledning. Bestyrelsen håber på en anskaffelse i den kommende sæson, samt på at
kunne få løst diverse problemer i forbindelse hermed.

Der er kommet en del nye spillere udefra, så afdelingen er nok på bristepunktet af
deltagere i onsdagstræningen. Den nye bestyrelse vil arbejde på en løsning til næste
sæson.
Kurt Larsson har lavet et stort stykke arbejde for at få klubbens største afdeling til at
fungere, hvilket jeg synes er lykkedes.
Kurt takker af, og vi takker med nogle flasker for indsatsen.
Motionistafdelingen har haft lidt udskiftninger blandt ”kunderne”. Afdelingen fungerer
fint og leverer konstant flotte resultater i holdturneringen under DGI.
Cafeen har fungeret tilfredsstillende via vore frivillige hjælpere.
Inger & Keld, som har stået for alt indkøb til køkkenet, stopper desværre efter denne
sæson.
Sonja/Poul vil tage vare på køkkenet, Elo/Bente for øl/vand og med hjælp fra Anette &
Finn Ridal, vil vi gøre vores bedste for at kampholdene stadig kan få kaffe/ostemad
lørdag/søndag.
Flasker til Inger & Keld.
EDB problemerne er desværre ikke blevet løst. Afdelingerne har ikke kunnet få de data
om medlemmerne, som er afgørende for at styre klubben, så bestyrelsen har netop
besluttet af begynde forfra. Der er nedsat et udvalg, som i øjeblikket tester et
standardprogram fra Dansk Badminton Forbund.
Banefordeler, Jørgen Sølvtofte har været på en uhyre vanskelig opgave med at holde
styr på kontingentet betalingerne, ind og udmeldinger, samt tomme baner. Da der
konstant har været edb problemer, er meget arbejde blevet håndlavet, hvilket har givet
et kæmpe ekstra arbejde. De vilkår, som bestyrelsen havde lovet Jørgen, blev ikke
opfyldt og Jørgen har derfor valgt at stoppe.
Tak til Jørgen for en stor indsats med nogle flasker.
- men nu ikke mere jammer.

Ungdomsafdelingen har ca. 100 medlemmer. Der er en stor tilmelding/udmelding så
afdelingen har en stor ”omsætningshastighed”. Det giver en stor administration hos
formand Ebbe og hans trænerteam.
De unge deltager i mange åbne turneringer med succes.

Heldigvis fungerer en masse ting i klubben fremragende.
Jeg tænker her på Ove Rasmussen, som bookingformand, Poul Pedersen som redaktør,
Johns hjemmeside, Jeanette som kasserer, Inge som sekretær. Finns slagtræning,
afvikling af Hvidovre Cup, Klubmesterskabet og lederkomsammen.

Seniorafdelingen blev ramt af et uheldigt trænervalg, men det var et godt initiativ for at
sætte gang i afdelingen og prøve noget nyt.
4. holdet med vore bedste unge spillere prøver nu kræfter med de voksne. Det er et godt
initiativ, som er lykkedes.

Henning Lukassen, Spillehallen Chancen, Hvidovre Butikstorv har endnu engang
tildelt HB 2000 kr. 50.000,- som sikrer, at vore ungdomsspillere kan blive trænet af
velkvalificerede trænere, og at de kan komme med til flere åbne turneringer.

Veteranafdelingen har kørt fornuftigt. Det har selvfølgelig været de sædvanlige
uenigheder, om hvordan sådan en afdeling skulle køre, men det er der jo hvert år.

Ja, så er det jo slut for mit vedkommende. Det har været 15 gode år, som formand for
ABC og HB 2000. Jeg glæder mig til at slappe lidt mere af, og giver stafetten videre til
næste generation i bestyrelsen.
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Elo Hansen

17

Beretningen fra ungdomsafdelingen 2006.
Vi er i ungdomsafdelingen lige nu 111 spiller. Der er kommet 42 nye spillere til i
løbet af
sæsonen, men der er lige så mange der har forladt os.
Denne store udskiftning af spillere har betydet at vores hold har klaret sig knap så
godt i
holdturneringen i denne sæson, med undtagelse af vores U17 hold
der blev nr. 2 i deres række.
Tilmelding af hold til Kbkr. for sæson 2006/07
Er følgende:
Et U11 serie X1
Et U13 serie 5
Et U15 serie 4
Et U15 serie X1
Et U17 serie X1
Udvalgsmøder 10 stk, og 3 fællesmøder, for uden de møder vedr.
klubmesterskabet.
Hvidovre kommunes ungdomsskole har fået en speciel træning af unge, som
skulle
prøve at spille badminton, det var unge som ikke rigtig kunne komme i gang med at
dyrke sport, dem havde vi i 2 mdr. hvor næsten alle trænerne var sat på opgaven.
Jeg har brugt mange timer på det administrative arbejde.
Trænere:
I første halvdel af sæsonen havde vi træner mangel. Så fik vi en træner til onsdagen
her
i hallen, det hjalp meget,
Vi sendte 4 unge på hjælpetrænerkursus, da de kom tilbage blev de placeret på
træningen,
så blev det også en stor hjælp.
Til den kommende sæson har jeg 3 trænere son vi skal kontakte.
Til næste sæson har vi ikke træning i friheden om onsdagen mere, det vil sige vi
flytter alle
som ønsker det herop i hallen .
Trods vores træner situation, med afgang og tilgang, så er det vores trofaste
spillere
der har givet os de flotte resultater vi har opnået.
Her kan nævnes
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Åbne turneringer
Vi har en utroligt stor interesse for åbne turneringer i denne sæson.
Vi har mange flotte placeringer derfra.
Der har været ca 15 åbne turneringer vi har deltaget i
Amtsmesterskabet den 1 og 2 april 2006.
Her havde vi 7 spillere med.
Phillips Stemann vandt C-rækken i single.
Martin Goldmann og Frederik Næsted vandt herredouble i C-rækken
Frederik Næsted blev nr 2 i single i C-rækken
Ida H Larsen vandt C-rækken i single og damedouble
Maria H. Olsen og Mette A. Olsen fik en 2 plads i damedouble i B-rækken
DMU(Danske Mesterskaber i Grinsted den 21-23 april 2006
Her havde vi 7 spillere med. Samt en træner, Martin Johansen
Det blev til 5 medaljer.
Ida H Larsen vandt guld i single i C-rækken
Mie B Hansen vandt sølv i single i C-rækken
Martin Goldmann og Frederik Næsted vandt guld i herredouble i C-rækken
Frederik Næsted vandt sølv i single i C-rækken
Louise Hansson vandt bronze i single i B-rækken U19
Klubmesterskabet 2006.
Vi havde de indledende kampe Lørdag den 22 april. Så vi startede kl. 13.00 og var
færdig
kl. 17.20, for alt kørte efter Kajs program.
Den 29 april spillede vi vores finaler.
U11. 1 Præmie i HS blev
U11. 2 Præmie i HS blev
U11. 1 Præmie i DS blev
U11. 2 Præmie i DS blev
U11. 1 Præmie i DD blev
U11. 2 Præmie i DD blev
U13. 1 præmie i HS blev
U13. 2 Præmie i HS blev
U13. 1 Præmie i HD blev
U13. 2 Præmie i HD blev
U15. 1 Præmie i HS blev
U15. 2 Præmie i HS blev
U17. 1 Præmie i DS blev
U17. 2 Præmie i DS blev
U17. 1 Præmie i MD blev
U17. 2 Præmie i MD blev

Oliver Jahn Fritze
Emil Malthe Andersen
Gritt Ridal
Ulrikke Meinertsen
Gritt Ridal-Ulrikke Meinertsen
Emilie Westh Wold-Carmen Grove Jensen
Janus Albrechtsen.
Phillip Stemann.
Phillip Stemann- Janus Albrechtsen
Jesper Rask Pedersen-Frederik Dehn
Stefan Jørgensen
Mikkel Grøn
Ida Hjelm Larsen
Mette Aasbo Olsen
Ida Hjelm Larsen-Frederik Næsted.
Mette Aasbo Olsen- Peter Tougaard
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Årets fighter 2006 blev.
Årets spiller 2006 blev.
Årets kammerat 2006 blev

Frederik Næsted
Janus Albrechtsen
Jesper Rask Pedersen

En kom til skade med et over revet ledbånd det var Maria Hjamer Olsen, vi ønsker
dig god bedring.
En stor tak til Kaj Ask Madsen for et flot program.
Forældrepanelet
Det har i senne sæson været meget tyndt med arrangementer Dette vil forhåbentlig
blive
bedre til næste sæson
Med et nyt hold.
Næste sæson.
Vi har et stramt budget, så det vi foretager os er der sat kroner og ører på.
Det er mit ønske at holde Åbent hus her i hallen, sidst i august mdr.
Det næste klubmesterskab vil blive afholdt på en anden måde.Vi vil holde det
over en weekend, med lørdag som indledende kampe og søndag med finaler.
Til sidst en stor tak til ungdomsudvalget, trænere, hjælpetrænere, holdledere og
Allan Frederiksen
og sidst Kaj Ask Madsen for klubmesterskabet.
Alle i ungdomsafd. som jeg lige har nævnt bliver hos mig i næste sæson.
Hilsen Ebbe

VEDRØRENDE PARKERING !
På parkeringsarealet ved Præstemosehallen udmunder en vej der
hedder GRUSTOFTEN.
Der er inden gennemkørsel, og vejen er afspærret med nogle rød /
hvide skilte.
Men der må ikke parkeres udfor disse skilte, af hensyn til den gående
færdsel, barnevogne m.m.
Vi har fået nogle klager, og der er ingen grund til at vi skal genere
vore ”naboer”

- Så husk det venligst !
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Sæsonen 2005-2006 i Seniorafdelingen
Vi har i den forløbne sæson haft 4 hold tilmeldt holdturneringen i henholdsvis KS,
serie 3, 9 og 13.
1. Holdet blev nr. 3 af 8 i nedrykningspillet, hvilket er den bedste placering vi har
haft i KS.
2. Holdet blev nr. 3, dette selvom vi sidste år rykkede en serie op, og forbliver i
rækken.
3. Holdet blev nr. 4, ligesom sidste år, og forbliver i rækken.
4. Holdet blev nr. 5, og forbliver i rækken.
Spilleudvalget startede sæsonen med store forhåbninger omkring sæsonen, hvilket
gjorde at vi nok forventede lidt bedre resultater end det egentlig blev. En turbulent
første halvdel af sæsonen gør, at vi nok skal stille os tilfredse med at ingen af
holdene er rykket ned.
Det turbulente bestod i, at vi ikke ved ansættelsen af en træner fik den indsprøjtning
af energi og motivation, som forventet. Vi valgte derfor midt på sæsonen at afbryde
samarbejdet med træneren og valgte derfor at klare træningen uden træner, indtil vi
fandt en løsning.
Vores mandagstræner Frank kom os til undsætning, og valgte at tilsidesætte sin
egen træning for at hjælpe os. Stor tak til Frank. Dette gjorde at motivationen og
træningsindsatsen kom igen, og 1.holdet begyndte at vinde kampe. 1.holdet har
som skrevet tidligere klaret sig rigtig godt i KS, og har i sidste halvdel af sæsonen
vundet kampe, som ikke forventedes, hverken fra vores eller modstandernes side.
Dette skyldes den gejst og stemning som holdet formår at holde, men også den
opbakning vi har fået fra tilskuere til vores hjemmekampe.
Vi prøvede i den forgangne sæson at tilbyde kaffe og kage til tilskuerne, hvilket
viste sig at være en succes, og vi vil helt bestemt fortsætte med noget lignende i
næste sæson.
2.holdet som rykkede op sidste år, placerer sig alligevel i toppen af serien, nemlig
som nr. 3.
På trods af skader og afbud i a-truppen, formåede holdet alligevel at placere sig ret
pænt.
3.holdet som lander på en 4. plads, havde vi nok håbet på ville rykke op, da vi
trænger til at få lukket det spring der er i serierne mellem 2. og 3. holdet. Holdet
har desværre nok haft problemer grundet afbud på overliggende hold, hvilket jo
rammer holdene hele vejen ned.
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Turneringsmotionisterne.
4. holdet var et af vores projekter vi startede op i denne sæson. 4. holdet er oprettet
til at ungdomspillerne skulle have fortrinsret til at spille på holdet, da vi på den
måde forhåbentligt kan forbedre dem og håbe på, at der på længere sigt er nogle
kandidater til a-truppen. I mine øjne har det været en succes, da vi på
ungdomspillerne helt klart kan se at der har været en fremgang.
Fremmødet har igen i år været meget varierende, b-truppen som sædvanlig med
fuldt hus, hvilket er dejligt at se. A-truppen har det svært i perioder. Det kan måske
skyldes at 1.holdet spiller mange kampe i løbet af sæsonen, og derfor har behov for
at tage lidt fri engang i mellem. For at fordele antallet af spillere noget bedre, har vi
i år rykket et par spillere op på a-træningen.
Vi er allerede nu i gang med at planlægge næste sæson. Herunder kan det fortælles
at vi har tilmeldt et 5.hold i turneringen, således at flere får en mulighed for at
kunne spille kampe. Dette bliver et herrehold, da vi desværre ikke har så mange
kvinder som mænd.
Næsten alle holdledere er på plads, og frivillige har allerede meldt sig til at give en
hånd med i forskellige projekter, hvilket gør det lidt nemmere at fokusere på at
forbedre andre af afdelingens projekter.
I næste sæson fortsætter vi med at have Frank som træner mandage og torsdage, og
vi tror på at han kan være med til at opbygge en stabil afdeling hele vejen igennem.
Jeg vil i næste sæson sørge for at der bliver holdt mere ”øje” med b-truppen end der
blev i år. Det vil blive gjort i samarbejde mellem Frank, holdledere og SPU, således
at der ikke er nogen som bliver glemt eller overset. Opdelingen af a og b spillere vil
blive reguleret løbende over året, på den måde vil det skabe lidt mere konkurrence
mellem toppen af b-spillerne og bunden af a-spillerne.
Vi vil desuden prøve om det kan lade sig gøre at lave en rotation af b-spillere, som
skiftes til at prøve kræfter af på a-træningen.
Af de mere langsigtede mål vil vi fortsætte med at arbejde på, hvordan vi i løbet af
nogle år får skiftet de ” gamle” seniorer ud med yngre modeller uden at skulle
rykke for langt ned i rækkerne. Forhåbentligt kan vores ungdomsprojekt være med
til at afhjælpe det på sigt. Vi vil derfor fortsat have fokus på dem i den forløbende
sæson.
Overordnede målsætninger for næste sæson er, at få skabt en mere stabil afdeling
på alle områder, og samtidig bevare det hyggelige og sociale vi har i afdelingen.
På seniorafdelingens vegne vil vi gerne sige tak for denne sæson, og på
glædeligt gensyn til næste år.

Sæsonen er nu vel overstået, og ser man på diplomerne som er ophængt i cafeen,
kan man se at motionisterne har haft en rigtig god sæson. 1. og 2. holdet vandt
deres række, i 2. holdets række var man ude og tælle sæt for at finde en vinder, så
med det udgangspunkt blev vi inviteret til at spille puljefinale i Borrevejle
Idrætscenter d. 9. april. 1 holdet spillede 4-4 så her måtte man også ud og tælle sæt
for at finde en vinder, og det blev til vores fordel med 10-8 i sæt. 2. holdet tabte
efter hård kamp 7-1, så vi fik desværre kun en ¨sølvtallerken¨ med hjem. 3. holdet
sluttede som nr. 5 i deres række.

1. holdet
I næste sæson skal vi prøve kræfter med de store, da 1. holdet er rykket op i pulje
1/1 som er den højeste pulje inden for DGI’s motionistrækker, 2. holdet skal spille i
2/2, 3. holdet spiller i 5/2, herreholdet er også rykket op da de blev en flot nr. 2 i
deres række, så næste sæson bliver en meget spændende sæson for alle. Vores
træner Kenneth Carslund går i skrivende stund på sommerferie, men har lovet at
vende tilbage efter sommerferien. Tak til Kenneth for en lærerig sæson og på
glædelig gensyn efter sommerferien.
Klubmesterskaberne er nu vel overstået, motionisterne har stillet med ca. 25
spillere som alle har gjort deres til, at der har været utrolig mange spændende og
intense kampe. Desværre var der igen i år rækker som ikke kunne blive til noget

Charlotte Christensen
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At en B-række i mix. og damedouble ikke kan oprettes, har jeg personligt svært ved
at forstå med så mange klubmedlemmer, så for overhovedet at kunne deltage, var vi
nogen som valgte at stille op i A-rækken. Med viljen og gå på modet i orden, syntes
vi at det var nogle gode kampe der blev spillet. En tak til spillerudvalget for at tage
hensyn til de spillere der havde forbehold for at kunne deltage.

Beretning for veteranafdelingen 2005/2006

Desværre har nogle af vores ¨gamle¨ spillere, der har været med fra Avedøre tiden,
Hans og Birthe Gärtner valgt at stoppe i afdelingen, Birthe har været syg det meste
af sæsonen med sit øje, og da det desværre nok ikke bliver bedre har de valgt at
takke af. Os gamle Avedøre spillere vil savne jer og jeres hyggelige, rare og
hjælpsomme måde at være på.
Jens og Vibeke Hansen har også valgt at stoppe. Da Jens ikke kan spille p.g.a. sit
helbred, synes de turen fra Regstrup bliver for lang når det kun er Vibeke der kan
spille. Også en stor tak til Jens, bl.a. som en god og social holdleder.
Tirsdagen efter generalforsamlingen vil et par damespillere komme til
prøvetræning, så håber vi det vil blive til et fremtidigt samarbejde, da vi ofte
mangler damespillere.
Sommeren nærmer sig, - det kan man allerede mærke på den stigende temperatur i
hallen. Sommer betyder sommerfest for motionisterne, og den ser vi nu frem til den
20. maj, for med den at afslutte en rigtig god sæson for motionisterne.

Af de 6 holdledere indvilger de fem af dem i at fortsætte i den næste sæson.
For veteran 1 Jesper Sørensen.
For veteran 2 skal vi finde en ny holdleder, idet at Jørgen Sølvtofte afgår fra posten,
og vi takker ham for hans gode indsats.
For veteran 3 Linda Martil
For veteran 4 Lars Villadsen
For veteran 5 Kit Knudsen

Først vil jeg takke de 6 holdledere for deres indsats med at stable hold på benene,
hvilket ikke altid er lige nemt nu om dage, hvor veteraner er meget aktive med
mange andre aktiviteter end badminton.

Årets resultater blev:
1. veteran som spillede i veteran serie 1 blev nr. 7 i sin række
2. veteran som spillede i veteran serie 3 blev nr. 3 i sin række
3. veteran som spillede i veteran serie 7 blev nr. 1 i sin række
4. veteran som spillede i veteran serie 8 blev nr. 2 i sin række
5. veteran som spillede i veteran serie 10 blev nr. 3 i sin række
6. 50+ som spillede i 50+ serie 4 blev nr. 4 i sin række

Anette Ridal.

SKO !!!
Det burde ikke være nødvendigt at skrive det igen,
- men det er det åbenbart:
DET ER FORBUDT at spille med sko med sorte gummisåler. De
laver streger på banerne.
DET ER FORBUDT at gå direkte på banen med ”udeskoene”. - Altså
heller ikke noget med at tage spilleskoene på hjemmefra.
Bestyrelsen
24

Første veteran ramte muren i år, og havde det svært i serie 01.
Til dette vil jeg sige, at vores klub vel indeholder kvalificerede spillere, der kunne
berettige os til at være i den serie. Med dette mener jeg at vi har ubrugte ressourcer
hos seniorveteranerne, og da jeg for nylig spurgte en seniorveteran, hvornår han
mente at seniorveteranerne ville deltage i veterantræningen, blev jeg prompte
spurgt, ” hvad kan veteranafdelingen tilbyde os”. Dette spørgsmål overrumplede
mig fuldstændigt, og jeg kunne ikke svare på det, men den nye ledelse skal vel
bruge dette spørgsmål positivt, og være med til at skabe et attraktivt miljø for de
kommende veteranspillere.
Anden veteran kom også i menneskehænder i den forløbende sæson, men formåede
at blive hængende i rækken.
Tredje og fjerde veteran klarede sig flot, og rykker op, og det er heldigt, at begge
hold rykker op for ellers ville vi have fået den ubehagelige situation, at have to hold
i samme række.
Femte veteran klarede sig også godt, og ville være rykket op, hvis vi ikke ved et
uheld fik brugt en ulovlig spiller.
Vores 50+ hold har stabiliseret sig midt i fjerde serie.
For den nye sæson har jeg anbefalet at vi tilmelder 5 stk veteranhold, og 2 stk 50+
hold til turnering, hvilket er et 50+ hold mere end forrige sæson.
I det forløbne år har vi haft Frank som træner, og det har været tilfredsstillende
både for os og for Frank. Derfor vil samarbejdet fortsætte i den kommende sæson,
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og vi vil så igen få varmet op inden det egentlige spil, og få trænet med
multifeeding og andre specialiteter.
Træningen:
Som det er i øjeblikket, så har vi 2 træningsgrupper,
A-gruppen, som overvejende består af spillere, der spiller på veteran 1,2 og 3
B-gruppen, som overvejende består af spillere, der spiller på veteran 4,5 og 50+
Tiden vi har til rådighed for onsdagstræningen er 3 baner fra 18 til 19, og 6 baner
fra 19 til 23. I praksis bruger vi kun 6 baner fra 19 til 22.
Bestyrelsen har besluttet at udlejningen af banerne fra 18 til 19 vil blive ophævet,
så snart det er praktisk muligt, for at inddrage mere træningstid til den voksende
veteranafdeling.
Træningen har hidtil været centralt styret, idet Jesper har taget imod afbud og
sørget for oplægget til den enkelte onsdagstræning for A-gruppen.
Hvor jeg har gjort det samme for B-gruppen.
Dernæst har vi træner Frank til at vejlede os i træningen.
Der har været forskellige meninger om måden hvorpå træningen skal foregå.
Jeg synes personligt at træningen er bedst tjent med at variationen tilgodeses mest,
idet jeg mener at det modvirker klike- og fraktionsdannelse, og at det derved
gavner klubånden mest.
I praksis har vi jo alligevel ved holdkampene reserver til at deltage i stort omfang,
og for et holdkampresultat er det også lige så vigtigt at vinde fjerde miksdouble
som første herredouble.
Holdsætningen :
Holdsætningen starter tidligt på sæsonen, hvor vspu sætter sig sammen, og danner
bruttoholdene, for at kunne melde ud til alle, hvor og hvornår de skal spille.
Grundlaget for indplaceringen af spillerne på de enkelte hold vurderes af vspu
udfra tidligere resultater, og derfor synes jeg at det er vigtigt at deltage i
klubmesterskabskampene. Det er jo ved disse drabelige kampe at spillerne har
mulighed for at bevise over for sig selv, og over for vspu, hvor de hører til i
hierarkiet. For at forberede alle på næste sæsons klubmesterskaber, kan jeg oplyse
at klubmesterskaberne vil blive afholdt i uge 17 2007.
Veteranspilleudvalget vil igen i den kommende sæson melde tidligt ud med de
bruttoholdopstillinger, som skal være grundlaget for vore startopstillinger.
Spilleudvalget appellerer derfor til alle deltagere i veteranturneringerne at de
reserverer kampdagene i deres kalender.
Til slut vil jeg takke alle veteranspillerne for en masse gode badmintonkampe og en
massiv råhygge, dette gælder også for lånespillere hos motionsspillerne og hos
seniorveteranerne.
Jeg håber at I alle, lige som jeg selv, ser frem til den kommende sæson.
Kurt

Kontaktpersoner.
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John Berling

Næstformand:
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BAGSIDEN

ømlkmkjn

Når man ser på forsiden står der 40. årgang. Tænk at dette lille
blad er udkommet i 40 år !
- Selvfølgelig en sandhed med modifikationer, da de første 35 var
som ”ABC Nyt”.
I de 40 år er der sket mange ting.
Såvel HBTK som ABC havde deres storhedstid, men så kom en
periode hvor det gik lidt tilbage.
Så kom sammenlægningen til HB 2000, en beslutning som nogen
knurrede lidt over.
Men ingen er vist i dag i tvivl om at det var en rigtig beslutning.
Der kom en funktionsdygtig klub ud af det, og så fik vi, oven i
hatten, en helt ny og dejlig hal at spille i.
Man må vel også sige at klublivet blomstrer også som aldrig før.
Prøv for resten at gå på klubbens hjemmeside, www.HB2000.dk
og se den nye opstilling af HB 2000 Posten. Man ser alle
forsiderne, og klikker man på én af dem åbner bladet, - rigtigt
smart.

Så er der kun tilbage at ønske alle
medlemmer en rigtig god sommer !

