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Formand: Karsten Friis 
Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com 

Kasserer: Birte Bachmann 
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Banefordeler: Jakob Jespersen 
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Medlemstal: 480 

GENERALFORSAMLING 

 
ORDINÆR 

GENERALFORSAMLING 
I 

MÅLØV BADMINTON CLUB 
TORSDAG D. 26. MAJ KL. 19.30 
I CAFETERIET I NY MÅLØVHAL 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af to stemmetællere 
3. Formændenes beretninger 
4. Regnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Valg efter lovene. På valg er: 

a. Næstformand Jakob Jespersen 
b. Kasserer Birte Bachmann 
c. Voksen fællesspil formand Finn 

Mathorne 
d. Suppleant Jette Platov 
e. Udvalgsmedlemmer til Ungdoms-, 

Senior- og voksen fællesspiludval-
gene. 

7. Eventuelt 
 
Sædvanen tro byder klubben på en bid brød 
og lidt til tørsten. 

ALARM I 
MÅLØVHALLERNE 

I forbindelse med bygningen af den nye hal 
blev der installeret alarmsystem med sensorer 
på alle døre i begge haller. Systemet har ikke 
været aktiveret før nu. Alarmen er indstillet til 
aktivering 2 timer efter dørene automatisk 
låses. 

De aftener MBC har haltid i Måløvhallerne, 
låses dørene kl. 22, hvorfor alarmen aktiveres 
kl. 24. Hvis man efter dette tidspunkt er i hal-
len vil det udløses alarmen og et besøg af ISS 
Securitas.. 

KLUBMESTERSKAB 2005 
Klubmesterskaberne for ungdom afvikles i 
weekenden den 16. – 17. april.  

Klubmesterskaberne for voksne afholdes i uge 
17 i Gl. og Ny Måløvhal efter følgende pro-
gram: 

Mandag d. 25/4 kl. 18 - 23: Singler 
Herre- og damesingler i alle rækker. Der 
spilles denne dag til og med semifinalerne 

Onsdag d. 27/4 kl. 18 – 23: Mixdoubler 
Mixdoubler i alle rækker. Der spilles den-
ne dag til og med semifinalerne 

Torsdag d. 28/4 kl. 19 – 23: Doubler 
Herre- og damedoubler i alle rækker. Der 
spilles denne dag til og med semifinalerne 

Lørdag d. 30/4 kl. 14 – 18: Finaler 
Finaler i alle kategorier samt præmieover-
rækkelse 

Lørdag d. 30/4 kl. 18:30 - ?: Klubfest 
Klubfest med middag, musik, dans og 
hyggeligt samvær for medlemmer og de-
res venner og familie. 

Der spilles i følgende rækker:   
� M-rækken  

Denne række indeholder alle spillere, som 
deltager på seniorernes fællestræning. 
Disse spillere er tvunget M-rækkespillere. 
Ungdomsspillere over 14 år, som ønsker 
at tilmelde sig de voksnes klubmester-
skab, er ligeledes tvungen M-rækkespil-
lere. Øvrige spillere kan frit tilmelde sig 
M-rækken  



� A-rækken  
Rutinerede spillere, herunder voksen fæl-
lesspillere fra onsdagstræningen, 21 - 23  

� B-rækken  
Øvede spillere, herunder primært voksen 
fællesspillere fra torsdagstræningen, 21-
23  

� C-rækken  
Nybegyndere og letøvede spillere, herun-
der primært voksen fællesspillere fra tirs-
dagstræningen. Alle kan trygt melde sig, 
da denne række vi blive åbnet uanset antal 
tilmeldte. 

Nedrykning rækkerne imellem: 

Taberne af 1. runde i A- og B-rækkerne i fra 
sidste år har mulighed for at blive rykket ned 
ved dette års Klubmesterskab. Samme afgøres 
af spilleudvalget. 

Oprykning rækkerne imellem: 
Alle finalister i C-rækken fra foregående år er 
tvungen B-rækkespillere i dette års klubme-
sterskaber. Ligeledes er finalister i B-rækken 
tvunget A-rækkespillere i dette års klubme-
sterskaber. Var der det pågående år kun syv 
eller færre deltagere tilmeldt en række, rykker 
kun vinderne af finalerne op ved dette års 
klubmesterskaber. 

Ovenstående er gældende selv om en eventuel 
pause i tilmeldingen til klubmesterskaber ind-
træder. 

Tilmeldingsfristen er 21. april 2005. 
Tilmeldingen kan ske online på klubbens 
hjemmeside. Alternativt kan den udfyldte 
blanket afleveres til fællesspil elle sendes til 
Karsten Friis, Træets Kvarter 15, 2750 Balle-
rup. 

Eventuelt kan tilmelding foretages via e-mail 
til mbc@maalov.dk. Husk at angive: navn, 
telefonnummer, single/double/mix, række (M, 
A, B eller C) samt din eventuelle makker(e)s 
navn(e). 

Program: 
Programmet vil være klar den første spilledag 
eller ses på MBC's hjemmeside: 
www.maalov.dk  fra den 23/4-01 

Deltager T-shirt  
Farve er endnu ikke valgt, men trøjen er trykt 
med årstal og MBC's logo på rykken og kvali-
teten er meget høj så den tåler mange gange i 
vaskemaskine og tørretumbler uden at krybe 
eller miste form og farve. Prisen er kun kr. 
50,-. Bestilling samtidig med tilmeldingen til 
klubmesterskabet  

Klubfest for dig og din partner: 

Afholdes lørdag den 30. april 2005 kl. 18.30 i 
Klublokalet i Gl. Måløvhal (Det gamle cafete-
ria) umiddelbart efter afviklingen af klubme-
sterskabernes finaler. Prisen er kr. 150,00 pr. 
person. 

Tilmelding og betaling senest den 21. april til 
Tue Micheelsen, Mona B. Hansen eller ved 
fællesspillets dommerbord tirsdag, onsdag 
eller torsdag. 

Og husk: 
arrangementet er ikke kun for turne-
ringsspillere og deltagere i fællestræning.  
Både klubmesterskabet og klubfesten er for 
alle klubbens voksne medlemmer – herunder 
medlemmer der spiller på fast banetid. Og det 
er tilladt at deltage i klubfesten uden at have 
spillet (og omvendt). 

Og priserne er kun: 

� M-Rækken: kr. 50 pr. kategori - 3 katego-
rier for kr. 100,-  

� A, B og C-Rækken: kr. 50 uanset antallet 
af kategorier.  

� Deltager T-shirt: kr. 50,-  
� Klubfest: kr. 150,- pr. person 

Alle restancer til klubben skal være betalt 
inden første kamp spilles.  
 
Der er megen mere information på klubbens 
hjemmeside. Her kan du også se resultaterne 
fra de foregående klubmesterskaber, hvis du 
skulle være i tvivl, om en given person kan 
stille op i B eller C: 
 

www.maalov.dk 

Her kan du også allerede nu tilmelde dig 
on-line 



 

Jeg tilmelder mig følgende kategorier i Måløv Badminton Clubs Klubmesterskab 2005 
 
Navn    Tlf.   
 
Single  
 
Double    
 M A B C  Makkers  navn 
 
Mix 
     
 XXL XL L M S Makkers  navn 
 
T-shirt 
 
Festen         Ledsager    
   Ledsager navn 
 

���� 



UNGDOMSAFDELINGEN 
 

SENIOR 

PRAKTISKE FORHOLD 
Oplysninger vedr. MBC kan søges på: 
http://www.maalov.dk 

SÆSONKALENDER 
Ret til ændringer forbeholdes 

Aktiviteter 
2005 
16.-17. apr Klubmesterskaber ungdom 
21. apr Sidste ordinære spilledag for voksen fællesspil 
25.-30. apr Klubmesterskaber voksne 
30. apr Klubfest voksne/senior 
30. apr Sidste spilledag for banetimer 
31. maj Sidste spilledag for Ungdom 
4. maj - 29. 
jun 

Sommerspil om onsdagen kl. 19 - 21 i Gl. 
Måløvhal 

26. maj Generalforsamling 

Aflysninger 
2005 
9. apr Måløvhallen aflyst fra kl. 12 grundet gymna-

stikstævne 
25. -29 apr  Banetimer aflyst  i Måløvhallerne p.g.a. klub-

mesterskab  
22. apr St. bededag - hallerne lukket 

 

 



KONTAKTPERSONER M.M. 
Formand: Karsten Friis 4465 4645 
Senior:  Tue Micheelsen 33 690 690 
Ungdom Tine Petersen 4466 3041 
Voksen fællesspil: Finn Mathorne 4497 2990 
Banetimer: Jakob Jespersen 2072 7957 

AFTENVAGTEN: 2010 1383 
Skal kontaktes i tilfælde af problemer vedr. 
Østerhøj- og Gl. Måløvhal om hverdagen i 
tiden mellem 16 og 22. 

Problemer kan f.eks. være manglende åbning 
af hallen, manglende lys, konstatering af hær-
værk, manglende oprydning eller lignende. 

AFTENVAGTEN: 4477 3088 
Skal kontaktes i tilfælde af problemer vedr. 
Ny Måløvhal om hverdagen i tiden mellem 16 
og 22. 

WEEKENDVAGTEN: 2069 1342 
Kontaktes i tilfælde af manglende åbning af 
hallerne i weekenden, samt i fald de aftalte 
åbninger af hallerne i weekenden skal ændres 
på grund af aflyste kampe eller lignende. 

Telefonnummer 2069 1340 kan eventuelt bru-
ges i stedet. 

FALCK: 7010 2030 
Kontaktes i tilfælde af akutte problemer i 
weekends eller aftener hvor f.eks. døre og 
vinduer ikke kan lukkes, og man ikke kan få 
fat i aften- eller weekendvagten. Der oplyses 
abonnementsnummer 0151 

MATERIELGÅRDEN: 4465 1081 
Ved problemer med vand/varme/el kontaktes 
kommunens vagt på ovenstående nummer. 

 


