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Badminton Generalforsamling, d. 18. juni 2020 

Formandens Beretning 

Antal medlemmer 

Pr. 31/12-2019: 306 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 3% 

 

Ældrebadminton 

Selvom sæsonen 2019/20 sluttede brat d. 11. marts, kan vi alligevel se tilbage på en god sæson med stort 

fremmøde og masser af aktivitet både på banerne og på det sociale område. 

Hele 73 spillere har været tilmeldt i denne sæson, og der har været et gennemsnitligt fremmøde på 

imponerende 44 spillere på de 26 onsdage, vi nåede at mødes i hallerne. 

Vi deltog i DGI’s Holdturnering for +60 i Karlslundehallerne med hele 6 hold. Det betyder, at 24 spillere og 3 

ledere hver gang har repræsenteret Tune IF Badminton i dette store arrangement for spillere fra det meste 

af Sjælland. Vi fik tilmed 3 puljevindere blandt vores deltagende hold. 

Vi nåede også at afholde den årlige venskabskamp mod Viby Ældrebadminton med 55 deltagere, som først 

dystede på banerne og efterfølgende hyggede sig med frokost i Café Conrad. 

Desværre nåede vi ikke klubmesterskaberne og den traditionelle afslutningskomsammen i Borgerhuset, så 

vi har blandt andet til gode at kåre ”Sæsonens fighter”, men vi håber, at situationen normaliserer sig, så vi 

kan vende tilbage til en ny sæson med ”ædel kappestrid” og hyggeligt, socialt samvær. 

Jill, Finn og Viggo 

 

Senior Badminton – Sæson 2019/20 

Desværre nåede alle hold ikke at spille færdig inden Coronakrisen startede. Det håber vi så, at vi kan få lov 

til at gøre til næste sæson, hvor de første holdkampe starter i september. 

På tirsdags-fællestræning kl. 20-22 er der nu 42 tilmeldte, og til næste år bliver vi endnu flere. Hal 2 har vi 

fra kl. 20.00, men hal 3 har vi først haft fra kl. 20.30. Det har givet lidt udfordringer, men fra næste sæson 

har vi hal 3 fra kl. 20.15,  så efter opvarmning sammen skulle der være plads til alle. 

Vi har stadig haft vores mandags- og lørdagsfællestræning, som også bruges til at modtage nye 

medlemmer. Hvorvidt lørdagsfællestræningen fortsætter, finder bestyrelsen ud af på det førstkommende 

bestyrelsesmøde. Der er ikke så mange spillere om lørdagen, men til gengæld er det jo ”rart” at kunne 

tilbyde nye spillere både mandag og lørdag. 

Klubmesterskaberne blev der jo ikke noget af i år, så der må vi prøve igen til næste år. 

Ole Werner 

 

Ungdom 

Info om ungdomstræningen på skoleintra for de mindre elever kommer i august. 

”Idræt i natten” med boldmaskinen og drikkedunke som gevinst – stor succes. 

Oprettet et nyt hold ”miniton”, som er for de allermindste 5-7 årige. 

Desværre lidt nedgang hos de ældre ungdomsspillere. 

Simon stopper som ungdomstræner – Marc og Xenia overtager det. 

Lidt deltagelse i stævner. 

Vi måtte desværre aflyse ”badminton på toppen” i Tune, pga. ressourcemangel. 

 

 

 

 



 

Tina 

Sponsor-bolde-tøj 

2019 blev den helt store tur med nyt tøj til klubben, da vores seneste klubtøj havde været spillerdragt i fire 

sæsoner. I samme moment skulle der også indhentes sponsorpenge, da vi er afhængige af sponsorer for at 

få råd til de store udgifter, der ligger i tøjbudgettet samt boldforbruget. 

Vi fik halet to hovedsponsorer ind i folden – henholdsvis Superbrugsen i Tune, der i første omgang tegnede 

sig for 2 år med mulighed for udvidelse med ekstra 2 år, samt den gamle kending Primero, der tidligere har 

været sponsor for os i mange år. Primero tegnede en sponsorkontrakt med Tune Badminton for 4 år. 

Dermed var vores økonomi ”sikret” på sponsorsiden. 

I 2018 var vi i forhandling med både Yonex og RSL, og denne gang gik RSL med kontrakten, der er 

underskrevet for 4 sæsoner – 2019-2023. 

Forinden havde vi prøvet deres bolde af, og spillerne på seniorholdene gav grønt lys for, at vi skiftede fra 

Yonex boldene, vi have spillet med i et årti efterhånden, til RSL-boldene og hermed også til RSL-tøj. Thomas 

Lund var ”hovedforhandler” af aftalen med RSL og bistod med stor ildhu bestyrelsen i kontakten med RSL 

og de aftaler, der blev indgået. 

Næste opgave var at finde det spillertøj fra kollektionen, som vi syntes klubben skulle repræsenteres i, 

hvilket gik ganske gnidningsfrit – enigheden var hurtigt på det valgte. 

Så langt så godt, men så kom et kildent emne på dagsordenen, nemlig hvorvidt der skulle være en form for 

egenbetaling mht. klubtøjet. Efter bølgen frem og tilbage blev bestyrelsen enige om, at der skulle være en 

egenbetaling i form af et mindre beløb. Tøjet er en meget dyr post i budgettet, og det er det stadig, selvom 

der er en delvis egenbetaling. Heldigvis har alle taget godt imod de nye tider med egenbetaling, og rigtig 

mange spillere har bestilt klubtøj – flest det fulde sæt med dragt, shorts og t-shirt. 

Den næste udfordring i ”tøjshowet” var så, at hver enkelt spiller selv skulle gå ind på RSL’s hjemmeside og 

bestille tøjet til sig selv – finde ud af størrelser på hver del, samt om der skulle være tryk på eller ej. Det var 

den manøvre, der trak flest søm ud – men status i dag er, at alle vist har fået det tøj, de har bestilt – også 

de beklædningsstykker RSL i et stykke tid var i restordrer med. 

Thomas Lund var under hele dette forløb en tro hjælper for tøjudvalget med sin (næsten) utrættelige kamp  

med RSL og formidling af information til spillerne om prøvning af tøj, bestilling samt afhentning. Stor tak til 

Thomas for det store arbejde med at få ”kæmpet” kontrakten med RSL i hus og dernæst hjulpet med til at 

klare de praktiske ting, der følger med tøjbestillingerne. Hvis det går ”som præsten prædiker”, fortsætter 

Thomas formentlig med at have den fremadrettede kontakt med RSL. 

Boldene, der nu hedder RSL, har nu været i spil en sæson (næsten – Covid-19 kappede lige et par mdr.!). 

Det ser fornuftigt ud, henset til at der på fællestræningen er kommet betydeligt flere spillere, der dermed 

bruger flere bolde. Så boldforbruget er steget i takt med tilgangen. Heldigvis betaler vi noget mindre for 

boldene nu (en god aftale med RSL er skyld i det), så budgettet vist holder sig ”stabilt” mht. forbrug. 

Dorte 

 

En tak til alle de frivillige 

En stor tak til alle de frivillige der hjælper til med træning, turneringer, klubmesterskaber og alle mulige 

arrangementer. Uden jer er det ikke bare svært – men umuligt at få tingene til at hænge sammen. Tak. 

 

Jubilæumsfad 

Vores ”fad” går i år til en af de frivillige der lægger kræfter i badmintonafdelingen. En der ikke er fremmed 

over for frivilligt arbejde i andre foreninger, og en der trådte til da vi lige havde brug for det. Sponsoraftaler, 

tøj og boldaftaler kan godt trække lidt tænder ud, så der er et par ekstra hænder altid velkomne. 

Modtager af ”fadet”: Thomas Sørensen Lund 

 

Afslutning 

Tak for et godt samarbejde i bestyrelsen. 

 

René Larsen 

Formand 

 


