
Formandens beretning, 2020    18-2-2021 

 

Hermed den nye formands 1. beretning. Året som er gået, har i høj grad været påvirket af Covid-19. 

Beretningen falder i 3 dele: 

1. Formandens udmelding ved valget 24-2-2020 

2. Arbejdet i bestyrelsen 

3. Aktiviteter i 2020 

Ad 1. Jeg kom med følgende 5 punkter i ”tiltrædelsestalen” som ny formand 

-Flere fælles arrangementer 

Grundet Covid-19 har det kun været muligt at afholde 2 arrangementer i året – se pkt. 3.  

-Flere kvinder til arrangementer 

Grundet Covid-19 har det kun været muligt at afholde 2 arrangementer i året – se pkt. 3.  

-Opdatering af hjemmesiden 

Hjemmesiden har fået nye vitaminer og er stedet hvor man finder al information – i en overgangsperiode 

vil medlemmerne få besked på mail, når der er særlig vigtige beskeder.  

-Flere medlemmer i klubben (børn) 

På trods af en meget speciel sæson, er det alligevel lykkedes klubben at øge medlemstallet fra 108 til 123. 

En meget glædelig nettotilgang på 15 spillere i 2020. De 123 medlemmer fordeler sig på 102 mænd og 21 

kvinder (2019: 83 mænd og 25 kvinder). 

-Udarbejdelse af budget 

Bestyrelsen har udarbejdet budget for 2021, som fremsendes til generalforsamlingen sammen med 

regnskab for 2020. 

 

Ad 2. Arbejdet i bestyrelsen 

Så mange får mulighed for at spille som muligt: Vi er meget opmærksomme på at vi udnytter tildelte 

banetider så optimalt som muligt – både af hensyn til motion, socialt samvær og så vi kan få tildelt 

minimum samme banetider næste år. Vi har skrevet på hjemmesiden hvordan man bedst udnytter 

medlemskaber – se nyheder. 

Derudover er rundsendt en mail (18-1-2021 fra formanden) til etablering af afløsere til banetider, som må 

aflyses grundet forfald af eksempelvis 1 ud af 4 i en double. http://blbk.dk/Wordpress/?page_id=579 – pkt. 
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Aktivitetsmåling i hallen: Allerød Kommune har opsat kameraer (uden genkendelse), som måler aktivitet i 

hallen. Dette skal bruges til at undersøge om de tildelte tider bliver udnyttet godt nok. Disse kameraer har 

http://blbk.dk/Wordpress/?page_id=579


ikke haft særlig travlt i den forgangne tid, så mon ikke først statistik bliver trukket ud, når vi har normale 

tilstande igen! 

Strategi/vision for klubben: Bestyrelsen arbejder på et strategi- og visionsgrundlag, som skal være en 

vejledning og et pejlemærke for vores arbejde i bestyrelsen, og vil blive præsenteret ved først givne 

lejlighed. 

Nedsat kontingent i 2021: Grundet de mange perioder uden mulighed for badmintonspil i sæsonen 

2020/21 og den heraf gode økonomi, har bestyrelsen besluttet at opkræve halvt kontingent for sæsonen 

2021/22. 

Ad 3. Aktiviteter i 2020 

Nyt lys (knap) i hallen: Der er mange meninger om hvor meget lys der skal være under badmintonspil. Der 

skal være mindre lys end man lige umiddelbart forestiller sig – se lyset i en rigtig badmintonhal. Det har 

været forbundet med stor risiko at ændre på lysstyrken i hallen. For at undgå for mange diskussioner har 

bestyrelsen vurderet den ”rigtige” lysstyrke, som findes ved at trykke på ”knap 7” på lystavlen på balkonen. 

http://blbk.dk/Wordpress/?page_id=579 

Varmt vand: I de mange år jeg er kommet i hallens omklædningsrum, har det været et samtaleemne, at 

man udleder mange liter skoldhed vand ud af bruserne før man kan bade – det er ikke særlig miljø - eller 

økonomisk rigtigt. Bestyrelsen har taget dialog med Allerød kommune, som har regnet på, at det vil være 

dyrere at lave de ændringer, der skal til for at løse problemet end at lade det være som nu. Det har vi 

accepteret - der er dog lidt vejledning i hvordan man kan delløse problematikken. Se hjemmesiden:  

http://blbk.dk/Wordpress/?page_id=579 

Spil med afmærkning under Covid-19 restriktioner: Spillet i den nye sæson var kommet rigtig godt i gang 

med rigtig mange på banerne, da der blev indført begrænsninger på 10 personer i hallen. Bestyrelsen fik 

hurtigt iværksat en plan og fik hjælp af hal-personalet til at tilvejebringe ”Covid-19 afspærringsmateriel” og 

vejledende skilte. Derpå kunne vi spille, næsten som normalt, indtil der blev indført totalt spilforbud i 

hallen, som stadig er gældende. 

Golfens dag 21-6-2020: 4 medlemmer var tilmeldt, 3 havde mulighed for at deltage og 2 medlemmer har 

efterfølgende taget golf-spillet til sig sammen med badminton. Se fotos med mere på hjemme 

siden.http://blbk.dk/Wordpress/?page_id=644 

Frokostturnering: Årets eneste interne turnering blev afholdt 3-10-2020 og var som vanligt hyggelig med 

sjovt spil og god frokost i cafeteriet. 

2 hold i DGI-holdturnering: 1. holdet spiller i ”Herre Elite” og blev nr. 4 ud af 6 og levede op til 

målsætningen om at blive i rækken. 2. holdet spiller i ”Herre Mester” blev nr. 3 ud af 10 hold. Grundet 

Covid-19 blev turneringen ikke færdigspillet og der blev heller ikke tale om nedrykning.  

Et stort tillykke til begge hold!! http://blbk.dk/Wordpress/?page_id=376 

 

Med venlig hilsen 

Jarl Ahlers Mortensen, Formand 
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