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FORMANDEN HAR ORDET
Så er vi startet på en ny badmintonsæson og jeg vil byde alle såvel nye som
gamle medlemmer velkommen.
For en del af os bliver det en lidt anderledes sæson, idet badminton er blevet
påtvunget et nyt tællesystem med bedst af 3 sæt til 21. De nærmere regler
kan i hente på hjemmesiden, www.HB2000.dk.
De forskellige afdelinger ses at være kommet godt fra start, og der har
været holdledere til alle hold fra start af sæsonen. Vi mangler desværre
stadig en enkelt træner til et børnehold, men det formoder jeg meget snart er
løst.
Vi har som i formentlig har bemærket fået et nyt administrationssystem,
som vi har kørt ind i sommermånederne. Det har bl.a. medført en noget sen
opkrævning af kontingent – også med en lidt kort betalingsfrist – og det har
naturligvis også medført nogle ekstra fejl. Når mere end 600 medlemmer
skal flyttes fra et system til et andet, vil det let kunne koste nogle fejl.
Vi har gjort meget ud af at få fjernet fejl, der allerede var i det gamle
system, men specielt med hensyn til børn og unge har der været en hel del
fejl.

3

Der har samtidig været en kontingentstigning og midt i dette har vi fået ny
baneadministrator – Elsebet – der har gjort et stort arbejde for at få styr på
medlemmerne, og som stadig har et stort arbejde foran sig for at få styr på
kontingentrestancer, udmeldelser og nye indmeldelser.
Det nye administrationsprogram har også et indbygget økonomimodul og
kassereren, Jeanette, har ligeledes været stærkt involveret i opstarten på det
nye program, men har fortsat en meget stor opgave foran sig med at bogføre
med tilbagevirkende kraft.
Jeg skal herved benytte lejligheden til at sige en stor tak til ovennævnte
personer, men også en speciel tak til Jørgen (afgået banefordeler) og Ulla,
der ligeledes har gjort et stort arbejde i forbindelse med overgang til nyt
system.
En meget stor del af de problemer, vi har kæmpet med, har været på grund
af udmeldelser og rettelser, der ikke er blevet leveret til rette personer i
bestyrelsen. Jeg skal derfor endnu engang stå fast, at man jf. vedtægterne
skal udmelde sig skriftligt (skrivelse eller mail) til
baneadministrator/HB2000 eller HB2000@HB2000.dk. Man skal ikke
udmelde sig til trænere eller holdledere. Ligeledes skal alle henvendelser
vedrørende kontingentopkrævning og baner (fejl/mangler/ændringer) rettes
direkte til baneadministrator / HB2000@HB2000.dk.
Jeg må også opfordre til, at man husker at meddele adresseændringer,
navneændringer, ændring af telefon, mailadresse og også, at man er
opmærksom på evt. fejl i de oplysninger klubben bruger.
Det nye administrationssystem har vi ladet tilknytte Betalings Service (BS).
Det betyder, at man kan lade sig tilmelde BS, men kan selvfølgelig også
betale via PC bank (eller lignende), bank eller giro. MAN SKAL benytte
den talkode, der står nederst på opkrævningen ( 71 xxxxxxxxxxxx xxxxxx).
Vi har oplevet betalinger med checks, kontant og indbetalinger på klubbens
gironummer, hvilket giver banefordeler og kasserer et meget stort ekstra
arbejde. Det er tilsyneladende også lykkedes nogle at lave indbetalinger,
hvor feltet efter 71 mangler. Det betyder, at vi ikke ved HVEM, der har
lavet indbetalingen. Indbetalinger er også i flere tilfælde udført samlet for
en familie, hvilket kræver et meget stort efterarbejde.
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Henset til tidspres fik vi i år ikke oprettet familie opkrævninger, men det vil
se på til næste år.
Alt i alt er processen dog lykkedes hensigtsmæssigt og ud over, at vi
fremover kan få et mere opdateret og aktuelt regnskab, så er der mange
fordele i det nye administrationssystem for både bestyrelse og medlemmer.
Det får mig også til at rette en stor tak til Søren Anthonsen, der har lagt et
stort arbejde i det tidligere system. Når vi skiftede nu, så har det fortrinsvis
været pga., at vi blev bevidst om eksistensen af et allerede indkørt system
med konsulentbistand og et etableret uddannelsessystem, og at det specielt
opfyldte et længe havende behov for egen økonomistyring. Det passede
også sammen med udskiftning at nøglepersoner. Nye nøglepersoner kan nu
og i fremtiden komme på allerede etablerede uddannelser. Det giver også
HB2000 et reduceret behov for køb og vedligeholdelse af eget edb-udstyr.
Afslutningsvis skal jeg orientere om, at bestyrelsen er i gang med at gøre
administrationen mere gennemskuelig, og at vi forsøger at finde mulighed
for en bedre udnyttelse af vore banefaciliteter. Andet sted i bladet er
gengivet regelsæt for deltagelse i vort 60+ hold.
God badmintonsæson til alle. Det er først og fremmest glæden ved at spille
og et godt socialt sammenhold, der tæller i HB2000, men vi håber dernæst
også på nogle gode spilleresultater.
HB2000 er klubben, der kan og vil.

John Berling
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Så er sæsonen i gang igen………!!!
Som alle andre er vi allerede i fuld gang med sæsonen i seniorafdelingen.
Det er skønt, at se at alle er vendt tilbage med fornyet motivation og
fightervilje efter ferien.
Vi fortsætter i år med Frank som træner og ser meget frem til at han skal
være med til, at vi får nogle gode resultater i denne sæson.
Frank kommer til at træne os både mandag og torsdag, og han vil desuden
være med til vores træningsweekender.
Den første træningslørdag blev holdt d. 3.september, og blev efterfølgende
sluttet af med en hyggelig fest hos Michael og Lene De Blanck.
Det var en super god lørdag, som var med til at give en god start på
sæsonen hos mange. TAK til Ib og Lene for at de gad arrangere dette. Vi
forventer at afholde endnu en lørdag på et senere tidspunkt i sæsonen.
Vi har i år 5 hold tilmeldt i turneringen, hvoraf det ene er et rent herrehold.
Jeg appellerer til at alle afsætter dagene for hvornår man skal spille, så det
derfor ikke giver så store problemer at sætte alle holdene.

RYGEKLUB ?
Som nyere medlem af klubben, med ønsket om et godt, langt liv ved udøvelse af
motion, er dette desværre blevet besværligt, på grund af den hensynsløse rygning
der finder sted i klublokale, gang, omklædningsrum og hal.
For at undgå de skadelige stoffer i tobaksrøg er jeg desværre afskåret fra at benytte
klublokalet, og deltage i generalforsamlingen, klubfester m.v., ligesom det i
omklædningsrum og spillehal er belastende, at skulle appellere til rygere om at
udvise hensyn, idet ens tøj stinker og iltoptagelsen bliver ringere.
Løsningen er ligetil og billig, nemlig at rygning kun er tilladt i fri luft, dvs. udenfor
hallen og på terrassen for lukkede døre. Fra den 010407 løser regeringen formentlig
problemet, men der er ikke noget grund til at vente med at træffe rigtige
beslutninger.
Rygning er en privat sag, men det er ikke en menneskeret, at ødelægge andres
livskvalitet og helbred.
Jan Saabye Stabell
------------------------------

Holdledere i år:

Bestyrelsen svarer:

1.holdet: Lars Juncker (Dennis og Lene mens Lars er ude og rejse)
2.holdet: Michael De Blanck
3.holdet: Lars Olsen
4.holdet: Rolf Magnussen
5.holdet: Michael Hjembæk

Bestyrelsen blev af generalforsamlingen i 2005 pålagt at finde en fælles
rygepolitik, der i muligt omfang kunne tilgodese både rygere og ikke rygere.
Bestyrelsens oplæg til rygepolitik blev behandlet på generalforsamlingen 9. maj
2006, men oplæget var på dette tidspunkt blevet overhalet af en lovgivning, der vil
træde i kraft 1. januar 2007 (eller 1. april 2007), hvorfor det af generalforsamlingen
blev besluttet at afvente lovgivningens ikrafttræden, der helt vil forbyde rygning i
Præstemosehallen.

Vi vil meget gerne have tilskuere til vores kampe, så tjek oplagstavlen, så
vil holdlederne sørge for at reklamere for hvornår de enkelte kampe spilles.
Til sidst vil jeg bare sige tak til holdledere, samt alle andre frivillige der
giver hjælper med alle de praktiske ting der er i seniorafdelingen,
De er med til at, vi kan få en god og vellykket sæson.
Charlotte Christensen

Den nuværende rygepolitik er, at det er forbudt at ryge i hele nederste etage (hallen
og omklædningsrummene) samt under stævner for børn og ungdom i hele
Præstemosehallen.
Bestyrelsen skal derfor opfordre alle rygere til at vise hensyn og overholde denne
politik.
Bestyrelsen
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VETERANAFDELINGEN
På generalforsamlingen i maj måned blev jeg valgt til formand for
veteranerne. Da jeg gik hjemmefra var det ikke lige meningen, at jeg
igen skulle i bestyrelsen. På dagen kunne der ikke umiddelbart
findes andre, der ønskede at overtage embedet i en, efter min
mening, velfungerende veteranafdeling. Jeg lod mig derfor overtale
til at tage jobbet, selvom jeg, som alle andre frivillige, i bund og
grund ikke har den tid, der skal til for at udføre hvervet 100%.
Heldigvis stod jeg omgående med alle de hjælpere/holdledere, der
gør det til en fornøjelse at føre arbejdet videre i veteranafdelingen.
I det store hele mener jeg, vi har en velfungerende afdeling med en
god ånd. Prøv bare at se jer lidt omkring i Københavnsområdet, hvor
den ene klub efter den anden må slutte sig sammen for overhovedet
at stille hold. I Veteranafdelingen står vi faktisk med det problem, at
vi inden for ganske kort tid vil stå med så mange spillere, at en
omlægning af vores træningstid simpelt hen bliver en bydende
nødvendighed.
Dette ser jeg som en af de udfordringer vi i veteranspilleudvalget
bliver nødt til at tage fat på i løbet af denne sæson. Gode forslag fra
jer derude er velkomne. Det er nu I har muligheden for at få
indflydelse på fremtidens veterantræning. Hvordan mener I vi skal
gribe sagen an?
I bund og grund er stemningen og ånden i en klub som vores et
spørgsmål om holdning.
Man kan vælge at glæde sig over, at man er deltager i en sport, der
er med til at gøre livet endnu rigere, på trods af at vi som veteraner,
er over den alder, hvor de fleste sportsgrene er lukket land. Og man
kan vælge at opfatte andres succes som et input til selv at vinde
næste gang.
Man kan også bruge andres succes som en dårlig undskyldning for
ikke selv at arbejde på at gøre det bedre. Eller som en undskyldning
for at brokke sig over tingenes tilstand og måden det bliver kørt på.
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Som en del af et fælleskab, har vi alle et ansvar for at tingene
fungerer. Konsekvensen af de valg, holdninger og meninger, vi hver
især kommer med, kan enten bidrage til, at fællesskabet får tilført
energi eller bliver drænet for energi.
Det er naturligvis dit eget valg. Hvad bidrager du med til
fællesskabet?
Vi har brug for din tilstedeværelse, vi har brug for, at du sætter dit
præg på vores fælles fremtid. Derfor, benyt lejligheden til at komme
med konstruktive forslag. Lad os i fællesskab værne om det lykkelige
”ægteskab” HB2000, klubben med plads til alle, hvis alle vil pladsen!
Et sidste ønske fra mig er, at I afser lidt tid til at dukke op i klubben
for at heppe lidt på holdene i de andre afdelinger.
Leif

Første spillerunde – Veteran 2
Veteran 2-holdet spillede sin første kamp på udebane – i Brønshøj Sportshal
på Sallingvej. Klubben er i år fusioneret med VBC, så den hedder
BK36/VBC, og det gav jo på forhånd stof til lidt eftertanke: er de nu blevet
meget stærkere, skal vi starte sæsonen med et nederlag? Som ny holdleder
skal man jo helst vise resultater, ellers risikerer man jo at blive sat fra
bestillingen!
Men bekymringerne blev gjort til skamme, vi startede, allerede inden vi var
kommet på banerne, med (desværre) at vinde to kampe på et afbud fra
modstanderne. Så stakkels Jannik, som skulle have haft sin debut på 2.
holdet måtte, skuffet, men med 2 vundne kampe, tage hjem igen.
De øvrige kampe var meget lige, vi spillede fem 3-sæts kampe, hvor de tre
gik til vores fordel, og 2 til BK36/VBC, og alt i alt vandt vi holdkampen 84. Tak for indsatsen til alle spillerne og de to tilskuere som var mødt op.
Ulla Grøn
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eftermiddag her den 9-9-06, hvor alle spiller med og mod hinanden. Det er
udvalget,
hele trænerstaben, samt holdledere og hele forældrepanelet, med fest og farver.
Vi spiser ude på Ankara bøfhus. Vi betaler selv til en pris á 90,00 + drikkevarer.

Nyt fra Ungdomsafdelingen, sæson 2006/07
Som opstart til den nye sæson, vil jeg gerne præsentere vore afdelinger.
Udvalgsmedlemmer er Allan Frederiksen, Michael Bang, Mette Olsen og Louise
Lytken Som trænere er det Peter Porsdal, Michael Bang, Kenneth Carlslund,
(reserve) og Mirza Mashhood,
Som hjælpetræner er det Jakob Albrechtsen, Mette A.Olsen, Maria H.Olsen, Louise
Hansson og Ida H. Larsen. Og under oplæring Frederik Næsted.
Som holdledere har vi for U11 Allan Frederiksen, for U15 Helene Jensen,
og til sidst for U17 Michael Bang. (her mangler vi 2 holdledere)
Vi har tilmeldt følgende hold til turnering i Kbkr.
1 hold U11 serie X1.
1 hold U13 serie 5.
1 hold U15 serie 3.
1 hold U15 serie 4.
1 hold U17 serie X1
Til dem har vi brug for nogle dygtige trænere. Vi startede sæsonen med frafald af
to trænere. Så starten har store vanskeligheder, hvorfor vi brugte hele sommerferien
på at finde trænere.
Det er mit store ønske, at alle holdspillere skal have en klubtrøje på når de spiller
holdkampe. De kan købes her i klubben til en lav pris på kr. 75,00, Jeg tror at
vore spilleres forældre syntes at mit ønske er rimeligt.
Til stor glæde har vi også et veloplagt forældrepanel bestående af Helle Jahn Fritze,
Berit Goldmann, Karin Hjelm Kristensen og Helene Jensen.
Da vores forældrepanel ikke skal ligge på den lade side, vil vi bede dem om at lave
en forældreaften i nær fremtid.
Dernæst en juleturnering den 18-11-06
Tilrettelægge Copenhagen Masters når den tid kommer.
På vore hjemmekampe vil en fra forældrepanelet stå og sælge vand, lækkerier, samt
kaffe til dem der ønsker det (skal aftales med cafeen først).

I uge 36 kommer der besøg fra Hvidovre Skole- og fritidsudvalg som gør en
indsats for at aktivere de unge. Derfor kommer der en klasse som skal se hvordan
der spilles badminton her i klubben.
Hvad skal vi eller beskæftige os med i denne sæson ?
Klubmesterskabet skal afvikles som en åben turnering. Vi har de indlende kampe
om lørdagen den 23-4-07. Finalerne om søndagen den 24-4-07.
Der vil i år være præmier til 1, 2, og 3 pladser (mere om dette senere).
Åbne turneringer ude i klubberne hvor vores egne er med.
Finde en venskabsklub.
Træningslejr.
Hjælpe med indlæg til bladet fra de forskellige opgaver vi arbejder med.
Her har vi også et ønske om at holdledere og ledsagende forældre vil skrive om den
store indsats de unge udøver i holdkampe og til åbne turneringer.
Brøndbytræning (Dansk Badninton Forbund træner om formiddagen i Brøndby
hvor vi må komme ud og se hvordan træningen foregår).
På HB2000 hjemmesiden kommer hele udvalget, trænere, hjælpetrænere,
holdledere
og forældrepanelet ind, med billeder af alle.
Det må være klubbens ambitioner, at vi i ungdomsafdelingen udvikler de unge, og
fastholder dem til videre udvikling i senioreafdelingen.
Derfor må målet være, at de to afdelinger, budgetmæssigt, mere betragtes som en
helhed.
Med venlig hilsen
USU-formand Ebbe Mørch-Sørensen

Vi lægger også vægt på det sociale samvær i vores udvalg. Så vi holder en
trænings-
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Turneringsmotionisterne.
Så er sæsonen godt i gang i motionistafdelingen, og ser man på fremmødet
er man ikke i tvivl om, at det ikke er 30 grader udenfor længere.
Vi har allerede været oppe at runde 30 spillere til træning, det nåede vi kun
2 gange i sidste sæson, så fremmødet til træning tegner til at blive over alt
forventning.
Som altid er sæsonen 06 / 07 blevet planlagt i sommer hjemme hos
formanden, og som noget nyt havde spillerne fået en ønskeseddel udleveret
inden sommerferien, hvor de havde mulighed for, at ønske hvem de kunne
tænke sig at spille sammen med i denne sæson, men som skrevet var det
ikke sikkert, at alle ønskerne kunne blive efterkommet, da 4 hold skulle
sættes styrkemæssigt korrekt. Det var ikke muligt at få det hele til at gå op
efter spillernes ønsker, et par stykker har fået tildelt nye makkere, så håber
vi at det også vil blive taget som en udfordring.
I starten af september bliver der afholdt spillermøde, hvor holdne vil blive
offentlig gjort, der skal også vælges holdledere, og af faste punkter som div.
lister skal gennemgås.
Som skrevet i forrige nr. af HB 2000 posten, har der været en spillerafgang
på 8 spillere, og før sommerferien havde vi et par damer til prøvetræning
som gerne ville fortsætte, efter ferien er 4 spillere kommet til prøvetræning
og det forventes at de fortsætter i afdelingen, dette spillerskift er også med
til den øgede intensitet der er til træning, for de nye spillere har erstattet
nogle spillere der ikke kom til træning hver tirsdag, samtidig syntes vi de
nye regler har været med til, at alle spillere er meget koncentrerede, og
giver alt hvad de har i sig, da man hurtig kan miste point hvis man mister
koncentrationen.
Vores træner Kenneth starter op den 12. september, og vi håber han igen i
år kan holde os i ørerne, så sæsonen forhåbentlig bliver lige så spændene
som sidste år, til trods for at 3 ud af 4 hold er rykket op, og første holdet nu
ligger i den bedste motionistrække indenfor DGI.
Vores sommerfest blev rykket til 17. juni. Om det var årsagen til at der kun
deltog ca. 15 spillere vides ikke, men festen blev afholdt hjemme hos Jan
Luplau, og som altid var den meget vellykket. Afdelingens Spiril blev givet
videre og det var Finn som havde æren at give den videre, og med ordene
yngre end mig selv, deltager altid i div. stævner, bruger trænings tiden fuldt
ud, ikke bleg for at prøve nye konstellationer, socialt engageret, stort
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fremmøde, altid sidste mand i badet, blev Spirillen givet til Jan Bjørnholdt,
som skal give den videre til afdelingens julefrokost.
Andet sted i bladet er motionisternes aktivitetskalender, hvor det er muligt
at se hvornår vi spiller hjemmekampe, og vi vil da håbe at nogle vil benytte
sig af dette, og komme og heppe på os på hjemmebane, det giver altid et
rygstød med et godt publikum.
Til alle i HB 2000 vil jeg ønske en rigtig god sæson.
Anette Ridal

----------------------------KAMPJUBILÆER
Følgende har haft kampjubilæum i den forløbne sæson:
Spillede
Kampe
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
300
300
400
600

Pernille Delberg
Jannie Meinertsen
Ole Jørgensen
Lars H. Olsen
Jan Bjørnholdt
Bente Bredgaard
Jeanette Porsdal
Ulla Grøn
Nicolas Xippos Kistrup
Nicolas Xippos Kistrup
Jens Olsen
Jan Iwersen
John Berling
Grethe Rasmussen

Kampstatistik for samtlige registrerede medlemmer kan ses
hos afdelingsformændene.
Ove
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Konkurrencen
Desværre var der ikke så mange løsninger på krydsordet. Til gengæld var de alle
rigtige. Blandt disse er udtrukket Elisabeth Stabell - som kan afhente gevinsten i
”Caféen”
Denne gang er temaet ”Gæt en sang” (uden dog at gå nogen i bedene).
Nedenfor er 8 enkelte linier, taget fra forskellige slags sange. Skriv linien der følger
efter. Løsninger afleveres i ”Caféen”, puttes i klubbens postkasse eller sendes til
redaktøren inden 1.november. Præmien udtrækkes blandt rigtige løsninger.

Bestyrelsen har sammen med 60+ afdelingen udarbejdet et regelsæt
for, hvem der kan spille på klubbens 60+ hold. For at gøre dette
almindelig kendt gengives regelsættet her i sin fulde ordlyd.
SEPTEMBER 2006

REGELSÆT FOR 60+ HOLD
INDLEDNING
HB2000 har oprettet 60+ træning fredage i tidsrummet 13.00 – 16.00.

”Byger der går og kommer”……..
FORMÅL
-------------------------------------------------------------------------”Nina er gået i bad”…….
-------------------------------------------------------------------------”Der er fut i fejemøget”……
-------------------------------------------------------------------------”Jeg går i det forkerte tøj”……

Formålet med 60+ træning er, at give medlemmer, der ikke længere kan eller
ønsker at spille aktiv badminton (på hold), mulighed for fortsat at deltage i et
socialt klubliv samt mulighed for fortsat at dyrke motion på et efter forholdene
passende niveau.
DELTAGERE
For at kunne deltage i denne træning skal man opfylde følgende kriterier:

--------------------------------------------------------------------------”Der er noget skævt i toppen”…..

-

--------------------------------------------------------------------------“Det bugter sig i bakke - dal”…..

Man skal have været medlem af HB2000 i mindst 2 år.
Man må ikke deltage på fællestræning (dog undtaget på evt. 60+
hold).

KONTINGENT
--------------------------------------------------------------------------”Men vi har det da nogenlunde her”…..
--------------------------------------------------------------------------”Læg nu smukt din hånd I min”…..

Der betales kontingent i henhold til det af bestyrelsen på generalforsamlingen
fremlagte og af generalforsamlingen vedtagne forslag. Der betales 60+ kontingent,
såfremt man alene deltager i 60+ træningen fredag. Der betales ikke 60+
kontingent, såfremt man betaler kontingent til anden træning i HB2000.
Æresmedlemmer er kontingentfri jf. HB2000 vedtægter.

--------------------------------------------------------------------------ORGANISATORISKE FORHOLD
Navn: _______________________________________________
Adresse:_____________________________________________
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60+ træningen vælger selv en træningsleder, der refererer til bestyrelsen.
Træningslederen er over for bestyrelsen ansvarlig for, at klubbens vedtægter
overholdes.
Bestyrelsen
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Til alle klubbens medlemmer
Hvis du indenfor det sidste år har skiftet adresse, telefonnummer, e-mail
adresse eller hvis du ikke har givet din fødselsdato ved indmeldelse så
venligst send en e-mail (eller ring) til HB2000@HB2000.dk med de korrekte
oplysninger.
I forbindelse med indførelse af nyt administrationssystem er det meget
vigtigt, at vi har de korrekte oplysninger og især, at vi har din fødselsdato,
som er nøglen i systemet.
Det er ligeledes vigtigt, at alle der spiller på en bane er selvstændigt
registreret. Derfor må vi have alles navne med de ovenstående oplysninger.
Bestyrelsen
-----------------------------------------------------------

”Kommunal” udflugt

Julefrokost 18 / 11 – 06
Hvidovre Cup 28 / 1 – 3 / 2 - 07
Puljefinale DGI. 15 / 4 – 07

Amtsmesterskaber 6 / 1 – 7 / 1 -07
Klubmesterskaber uge 17 – 07
Afslutningsfest 9 eller 16 / 6 - 07
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Hvidovre kommune / Ældrerådet arrangerede igen i år skovture ud i
det blå, for alle over 60. Cirka 15 medlemmer fra 60+ havde tilmeldt
sig samlet, og havde, som det fremgår, en dejlig dag.
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Kontaktpersoner.

Støt vor dejlige
Bestyrelsen:

CAFÈ
- vi kan byde på:
Fadøl
Flaskeøl
Mineralvand
Kildevand
Kaffe
m.m.

Formand:
John Berling

Næstformand:
Ole Høg Perregaard

Sekretær:
Inge Larsen

Kasserer:
Jeanette Ingerslev

Bestyrelsesmedlem:
Finn Ridal

Udvalg m.m.:
Ungdom:
Ebbe Mørch-Sørensen 36 78 84 59

36 49 19 81

Seniorer:
Charlotte Christensen 32 97 66 91
36 77 72 20

36 78 70 26

36 47 33 24

36 49 67 26

Slik
Snacs

Bestyrelsesmedlem:
Leif Magnussen
36 49 06 89
Lema@post1.dknet.dk

- samt, efter behov, enkelte lette retter.

Bestyrelsesmedlem:
Ebbe Mørch-Sørensen 36 78 84 59

Desuden sælger vi bolde, ketsjere og
spilledragter

Bestyrelsesmedlem:
Charlotte Christensen 32 97 66 91

36 49 67 26
23 68 43 09

Veteraner:
Leif Magnussen
Peter Pedersen

36 49 06 89
36 49 16 96

Booking:
Ove Rasmussen

36 49 75 45

Banefordeling:
Elsebet Pedersen

(kontoret)

Klubbens hjemmeside:

www.HB2000.dk
Web-master:
John Berling

-og så er betjeningen altid i top !
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Motionister:
Finn Ridal
Jens Olsen

19

36 49 19 81

BAGSIDEN

ømlkmkjn

På forsiden lovede vi et blad med meget orientering og
oplysning.
Holdt det stik ?
For du har vel læst hele bladet ?
Det her er en slags provokation. For vi har, i bestyrelse og
udvalg, desværre en følelse af, at mange ikke gider åbne bladet.
Grunden er at vi får mange henvendelser om lukkedage, første
spilledag efter sommeren m.m. Oplysninger som har været bragt
i bladet tidligere, og, for så vidt, også på hjemmesiden..
Og hvad med anmodningerne om at holde yderdøren lukket. Og
sørge for at have adgangskort, så man ikke skal ulejlige andre
med at åbne.
En gang imellem skulle man virkelig tro, at det står sløjt til med
at læse bladet.
Måske er problemet at nogen føler at bladets indhold er dem
uvedkommende. Jamen vi er da i samme klub, uanset om vi er
dygtig holdspiller eller time-motionist.
Lad os prøve at være ”én stor familie”.
- Og så for resten….

God sæson

