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)RUPDQG: Karsten Friis 
Tlf.: 4465 4645, NIULLV#NIULLV�FRP 

.DVVHUHU� Birte Bachmann 
Tlf.: 4465 4645, ELUWH#NIULLV�FRP 

%DQHIRUGHOHU� Jette Platou 
Tlf.: 4465 4869, MHWWH�SODWRX#VSRUW�GN�

H�PDLO: PEF#PDDORY�GN 
ZHE: ZZZ�PDDORY�GN�

0HGOHPVWDO����� 

*(1(5$/)256$0/,1*��
Årets generalforsamling blev afholdt torsdag 
den 26. maj 2005 i klublokalet i Gl. Måløvhal. 
Efter at formand Karsten Friis havde budt 
velkommen til de i alt 21 fremmødte med-
lemmer, blev Toni Madsen valgt til dirigent 
og han kvitterede med at konstatere general-
forsamlingen lovligt indvarslet. 

6WHPPHW OOHUH� Jonna Madsen og Jeannette 
Frederiksen 

5HIHUHQW: Mona Hansen 

)RUP QGHQHV�EHUHWQLQJHU (gengivet neden-
for), blev enstemmigt godkendt. 

5HJQVNDEHW��som blev gennemgået af kasse-
rer Birte Bachmann, blev ligeledes enstem-
migt vedtaget. 

Regnskabet kan se på MBC’s hjemmeside. 

,QGNRPQH�IRUVODJ: Ingen 

Følgende blev valgt til bestyrelse og udvalg. 

1 VWIRUPDQG�� Toni Madsen (2 år) 

.DVVHUHUH�� Birte Bachmann (2 år)��

6HQLRUIRUPDQG�� Søren Larsen (2 år)�

6XSSOHDQW�� Jette Platou (2 år) 
 Ole Thystrup (1 år)� �

8QJGRPVXGYDOJ�� Elin Jensen (2 år), Tine 
Drager (2 år), Claus F. Petersen (2år), Sara 
Simonsen (2 år), Jesper Andersen (2 år), Ben-
ny Marfelt (2 år), Alf Johansen (2 år). 

6HQLRUXGYDOJ��Jesper Nielsen  (2 år) 

9RNVHQI OOHVVSLO�� Toni Madsen (2 år), Ole 
Thystrup (2 år), Jette Platou (2 år), Ivan 
Chang (2 år) , Rene Dornhoff (2 år), Stig 

Madsen (2 år), Carsten Nøhr Rasmussen (2 
år) 

Bestyrelse og udvalg ser herefter således ud i 
sæson 2005/2006 

%HVW\UHOVH��

Formand:  Karsten Friis 
Næstformand:  Toni Madsen 
Kasserer:  Birte Bachmann 
Sekretær:  Mona Hansen 
Seniorformand: Søren Larsen 
Ungdomsformand: Tine Mai Petersen 
Voksenformand: Finn Mathorne 
Suppleant: Jette Platou 
Suppleant: Ole Thystrup 

8QJGRPVXGYDOJ��

Elin Jensen, Tine Darger, Claus F. 
Petersen, Anette Engblom, Jesper Sonne,  
Torben Jensen, Sara Simonsen, Jesper 
Andersen, Benny Marfelt, Alf Johansen 

6HQLRUXGYDOJ��

Søren Larsen, Lasse Reimers, Jesper Niel-
sen, Tine Krag, Jeppe Krag. 

9RNVHQI OOHVXGYDOJ��

Toni Madsen, Ole Thystrup, Jette Platou, 
Ivan Chang, Rene Dornhoff,  Jan Jeppe-
sen, Jens Kjerte, Jan Munck, Per Nielsen, 
Torben Toldam, Morten Terstrup, Stig 
Madsen, Carsten Nøhr Rasmussen. 

(YHQWXHOW��

Et medlem påpegende at der var en skævde-
ling i regnskabet mellem posterne for seni-
or/voksenfællesspil og Ungdom. 

Karsten forklarede, at klubbens grundstruktur 
er, at Ungdomsafdelingen skaffer klubbens 
haltid, Motionisterne sørger for økonomien, 
og Seniorerne, som jo er klubbens eliteafde-
ling, bruger begge dele. �

Der opstod en rigtig god debat om at udbyde 
mere træning af spillerne på motionistplan. Et 
ønske kunne evt. være 4 x årligt. Finn påpe-
gede, at der ikke havde været særlig god til-
slutning til de arrangementer, der havde været 
holdt sidste år. Jakob Jespersen foreslog en 
rundspørge blandt medlemmerne for at høre 
om det kunne have sin interesse.  Søren Lar-
sen anførte at det kan være svært at instruere 
motionisterne, når der er stor difference i spil-
lerstyrke. 



Klubben har p.t. en god økonomi så der vil 
være mulighed for at prioritere mere træning 
af motionister. 

Disse punkter vil blive taget op i bestyrelsen 
og voksen fællesspiludvalget. 

Et medlem ønskede det kommende budget 
fremlagt på generalforsamlingen. 

Dette står ikke i klubbens love, men bestyrel-
sen vil se på det og overveje at ændre lovene. 

Der var snak omkring åbningstiderne i cafete-
riaet i den nye Måløv hal. Marcel har ingen 
aftaler med kommunen om åbningstiden, så vi 
må tage en snak med Marcel herom, evt. 
sammen med fodboldklubben. 

)RUPDQGHQV�EHUHWQLQJ�

Ja, så er det tredje gang, at jeg skal aflægge 
beretning for en afsluttet sæson. Og endnu en 
gang, kan jeg heldigvis sige, at jeg er stolt af 
at være formand for en dejlig klub. 

MBC har atter præsteret en rigtig god sæson 
både sportsligt, socialt og økonomisk.  

På grund af, at MIF i denne sæson flyttede fra 
Gymnastiksalen på Måløv skole og ned i Må-
løvhallerne, fik MBC reduceret sin haltid. Vi 
frygtede selvfølgelig, at dette ville påvirke 
både vores økonomi og medlemstal negativ. 
Heldigvis kan vi nu konstatere, at dette ikke 
blev tilfældet. Vi har både fastholdt vores 
medlemstal, og styrket vores økonomi. 

Dette skyldes ikke mindst at vi igen i år har 
haft 3 meget velfungerende udvalg: Voksen 
fællesspil, Senior og Ungdom. Formændene 
for disse udvalg fremlægger selv deres beret-
ning om lidt, hvorfor jeg ikke vil gå i detaljer 
om dette. Hertil kommer vores faste baneti-
mer, som har fyldt hallerne de øvrige timer. 

Men gode udvalg kræver en velfungerende 
bestyrelse for at gøre en god klub. Og igen i 
år, har vi haft en rigtig god og kompetent be-
styrelse, som jeg gerne vil benytte lejligheden 
til at takke. 

Bestyrelsen har foruden mig selv bestået af: 

Næstformand� -DNRE� -HVSHUVHQ, som med et 
utroligt engagement og energi har ydet et 
kæmpearbejde på mange fronter. Desværre 
forlader Jakob klubben for at flytte til Århus 

og arbejde. Det er med stor beklagelse vi siger 
farvel til Jakob 

Sekretær Mona Hansen, som holder styr på 
det praktisk administrative, herunder vores 
bestyrelsesmøder med referater og indkaldel-
ser. 

Kasserer %LUWH� %DFKPDQQ, som foruden at 
holde orden i klubbens økonomi, engageret 
tager del i det almene bestyrelsesarbejde 

Voksen fællesspil udvalgsformand )LQQ�

0DWKRUQH: En ildsjæl, som igen i år har for-
mået at holde sammen på et rekordstort ud-
valg og samtidig sørger Finn for at klubben 
får tilført mange nye medlemmer. 

Senior udvalgsformand 7XH�0LFKHHOVHQ, som 
med god støtte af sin næstformand Lasse 
Reimers, har sørget for at en samling på godt 
30 meget selvstændige individualister funge-
rer som en afdeling. Intet let job. Da Tue har 
fået arbejde i Østrig, forlader han desværre 
bestyrelsen, men heldigvis har Søren Larsen, i 
samarbejde med Lasse, tilbudt at styre afde-
lingen fremover. Vi ønsker Søren velkommen 
i bestyrelsen. 

Ungdomsudvalgsformand 7LQH� 0DL� 3HGHU�

VHQ, som med et meget lille udvalg og dermed 
stor arbejdsbyrde har sørget for at alle børn i 
Måløvområdet, som har ønsket det, kunne 
spille badminton uanset færdigheder og talent.  

Endelig skal nævnes vores to suppleanter: 
-HWWH�3ODWRX og 7RQL�0DGVHQ, som på grund 
af Jakobs nye job i Århus, er blevet draget ind 
i bestyrelsesarbejdet, og reelt allerede har 
overtaget Jakobs arbejde hvad angår hal- og 
banefordeling. Vi er i bestyrelsen glade for at 
begge har indvilget i at fortsætte arbejde i den 
kommende sæson. Formeldt vil Toni få titel 
af næstformand, medens Jette vil være 
arbejdende suppleant. 

En helt speciel tak skal lyde til 7LQD�'DUJHU, 
som har sørget for, at vi igen i år har kunnet 
tilbyde den ganske enestående aktivitet: Mini-
ton. Og vi er i bestyrelsen meget glade for, at 
Tina har indvilget i at tage endnu en sæson. 
Aktiviteten er under Tinas ledelse blevet så 
populær, at vi kun med nød og næppe har 
undgået at måtte indføre venteliste.  

Vores økonomi er igen i år fantastisk god, 
med et overskud på et halvt hundrede tusinde 



kroner. Vi har i bestyrelsen besluttet ikke at 
skifte kurs af den grund, men fortsætter vores 
økonomiske politik uforandret. Man har tidli-
gere set hvor hurtigt udviklingen kan vende, 
og det er derfor godt at have en egenkapital at 
tære på, hvis dette skulle ske. 

Vi har bestyrelsen diskuteret at starte et fler-
årigt projekt med det formål at fastholde de 
ældste ungdomsmedlemmer i klubben og sik-
re at de kommer godt over i seniorafdelingen. 
Dette vil kræve en masse energi og frivilligt 
arbejde, men også en økonomisk opbakning. 
Vi håber at dette kan styrke klubben på et 
område, hvor vi nok må indrømme vi er lidt 
svage i dag. 

Med disse ord, vil jeg overlade scenen til vo-
res tre udvalgsformænd, som vil aflægge be-
retning for hver af de tre afdelinger. 

Karsten Friis, 26/5-05 

9RNVHQ�I OOHVVSLOXGYDOJVIRU�
PDQGHQV�EHUHWQLQJ�

Efter den store fremgang i fællespillet sidste 
år, har vi haft uændret antal på 139 medlem-
mer i år. P.g.a. den store fremgang blev vi 
tildelt en ekstra spilleaften. Der har været en 
lille nedgang i fremmødet i år med et gen-
nemsnit på 19 pr. aften. 

Det har betydet bedre plads i hallen, med få 
eller ingen oversiddere. Det har kostet lidt på 
det sociale, at vi har været mere spredt, men 
det er prisen for mere spilletid. 

Der var stor opbakning til julefrokost og no-
genlunde uændret tilmelding til klubmester-
skaber. 

I år havde vi 9 hold tilmeldt, 2 mere end sid-
ste år – et herre senior hold i SBKR, som kla-
rede sig fint, samt et hold i en nystartet bred-
deholdsturnering i SBKR. Denne turnering 
var alt for uens blandt holdene, så turneringen 
opløstes sidst på efteråret. 

 

Holdene har generelt klaret sig fra hæderligt 
til fint, og vi havde i år 2 gruppevindere. Ja-
kobs herrehold 1, som tabte finalen I Borre-
vejlehallen med et enkelt sæt, samt Tonis mix 
3 hold som vandt finalen suverænt 7-1. 

Til næste år har vi 8 hold tilmeldt: Et herre-
hold i DGI nedlægges, mens der er tilmeldt et 
nyt mix hold. 

Der har som de foregående år været træning 
ved seniorerne en gang om måneden. 

Derudover har vi haft 2 gode weekend træ-
ningsdage – en med Dorthe Æbelø og en med 
Jeppe Krag. Som de foregående år god og 
inspirerende træning. 

I marts måned havde vi den interne holdturne-
ring med deltagelse af 47 spillere. Der er stor 
tilfredshed med dette arrangement, selv om 
det efterfølgende traktement ikke var tilfreds-
stillende. 

Vi vil dog prøve om vi kan forbedre det næste 
år ved at spille i begge haller samtidigt, så 
traktementet efterfølgende bliver fælles. Der-
udover vil vi prøve at inddrage nogle senior-
spillere fra 3. holdet til kamp mod veteraner-
ne. 

Jeg vil gerne sige tak til dem der hjulpet til i 
årets løb, bl.a. julefrokostudvalget og klubfe-
sten. 

Vi har nogle gode holdledere, hvilket betyder 
minimalt arbejde for mig, når man ser bort fra 
problemerne med breddeholdet. 

Ole skal igen i år have tak for sin grundige 
opdatering af mapperne, som er en stor hjælp, 
når man sætter kampe. 

Finn Mathorne, 26/5-05 

6HQLRUXGYDOJVIRUPDQGHQV�
EHUHWQLQJ�

Det er min sidste beretning som formand for 
seniorafdelingen, og deltagelsen i denne gene-
ralforsamling er også en af mine sidste ger-
ninger i MBC i denne omgang. Jeg har, som 
nogle er blevet gjort bekendt med allerede, 
fået tilbudt et job i udlandet og pakker derfor 
familien og drager sydpå fra september. Der-
for vil jeg først og fremmest gerne hermed 
tage pænt afsked med alle og sige tak for den-
ne gang! 

Opgaven som seniorformand har jeg overdra-
get til Søren Larsen. Søren har været en kapa-
citet i seniorudvalget i mange år. Han kender 
den måde vi arbejder på, han kender alle i 



bestyrelsen ganske udmærket, han er vellidt i 
klubben, og jeg er helt tryg ved at overlade 
opgaven til ham. Ikke mindst fordi vi bevarer 
vores nuværende struktur i seniorafdelingen 
med Lasse som næstformand – og med hans 
indsats i afdelingen er jeg ikke nervøs for af-
delingens fremtid.  

Et kig på sæsonen: Resultatmæssigt må man 
sige at denne sæson var den bløde mellemva-
re. Jeg skal spare jer for alle detaljerne om 
placeringer af de forskellige hold. Jeg antager, 
at dem der har en interesse i det har fulgt med 
i løbet af året, men kort kan jeg da fortælle, at 
alle vores 1. og 2. hold bevarede deres pladser 
i hhv. Sjællandsserien og Serie 2 mens vores 
3. hold avancerede fra Serie 4 til Serie 3. Vi 
har en forventning om til næste år, som mini-
mum at forsvare de ret flotte placeringer vi 
har i de respektive serier. Det er ikke mange 
klubber med en seniorafdeling på 40 mand, 
der kan bryste sig af den resultatliste vi kan 
fremvise 

Så blev det også året hvor vi for alvor brød 
sponsormuren. Det lykkedes at få en rigtig 
hovedsponsor til at spytte nogle rigtige kon-
tanter i kassen. BG Bank som hovedsponsor 
og Sport’n som sekundær sponsor. Det viste 
sig faktisk ikke at være så svært som vi havde 
frygtet. Vi hev et par dage ud af kalenderen 
og fik strikket noget godt sponsormateriale 
sammen. Et par gode kontakter til BG, en 
række møder hvor vi præsenterede vores kon-
cept og en gensidig forståelse for at begge 
parter havde godt produkt at tilbyde var alt 
hvad der skulle til. Jeg er helt sikker på at det 
kan lade sig gøre igen, når nu kontrakten med 
BG løber ud til næste år. Det er hermed en 
lille opfordring til den nye seniorformand og 
hans hold; At sætte ind med en endnu større 
indsats en den vi initierede i år – der er flere 
sponsorpenge at hente derude! Jeg stiller ger-
ne mig selv personligt til rådighed til at assi-
stere i en sådan proces. 

Det blev også en sæson hvor vi fik en gammel 
kending af en træner tilbage til MBC, nemlig 
Michael Moestrup. Moestrup har alle dage 
været en kontroversiel herre. Men vi tog alli-
gevel chancen, og jeg må sige, at vi bestemt 
ikke har fortrudt det. Han er ubetinget den 
mest professionelle træner vi har haft nogen-
sinde, og han har givet et stærk badminton-

mæssigt input til afdelingen. På den anden 
side har begge parter også erkendt, at han ikke 
er den typiske profil på en træner i en klub 
som vores, og at han heller ikke er manden 
der på længere sigt holder sammen på afde-
lingen. Vi har derfor valgt at ophøre samar-
bejdet efter denne sæson. 

Udover det rent badmintonmæssige, så har det 
i seniorafdelingen - og for udvalget i særde-
leshed - været en meget lærerig sæson. En 
sæson hvor vi har lært en meget simpel lektie 
– nemlig at man ikke kan gøre alle tilfredse. 
Seniorafdelingen er som alle andre grupper i 
samfundet en meget blandet skare, og lige 
meget hvilke beslutninger du træffer, så vil 
der altid være nogen som vil det anderledes. 
Det evige dilemma opstår; Hvem skal man 
forsøge at behage: Det støjende fåtal, de dri-
vende kræfter eller det stiltiende flertal? Det 
oplagte svar vil jo være flertallet, men vi må 
også erkende i en afdeling med 40 medlem-
mer, at de bærende kræfter ofte grundlaget for 
flertallets tilstedeværelse. Vi skal ikke kigge 
langt omkring os for at finde eksempler på 
klubber, hvor tæppet er blevet trukket væk 
under afdelingens bærende kræfter, hvorefter 
det hele er faldet fra hinanden. For et par år 
siden var det Smørum, forrige år var det Øl-
stykke, og i år er det så blevet Værebros tur til 
at nedlægge seniorafdelingen fordi en gruppe 
af stamspillere forlader klubben. Vi har noget 
unikt i MBC’s seniorafdeling nemlig et godt 
sammenhold og en kerne af spillere som i 
mange år har holdt sammen på ”forretnin-
gen”, det sammenhold og de spillere skal vi 
værne om.  

Til næste år har vi valgt at ansætte en træner 
med et lidt bredere fokus på klubbadminton. 
En træner som vi tror, kan bringe os lidt mere 
sammen på tværs af de skel der nødvendigvis 
er i en stor forsamling af mennesker, der skal 
have noget til at fungere. Det er samtidigt en 
træner som vi har en forventning om også vil 
kigge på tværs af afdelingernes skel. Vi har 
samtidigt i udvalget valgt at sætte det sociale 
aspekt i højsædet i den kommende sæson. Vi 
har nemlig efterhånden fået en stærk tro på, at 
det er glæden ved spillet der skaber de sports-
lige resultater i vores afdeling – ikke de 
sportslige resultater der skaber glæden ved 
spillet. 



Med de ord vil jeg gerne sige tak for denne 
gang – vi ses i ny og næ når jeg er på besøg i 
Danmark og med garanti som aktivt medlem, 
når jeg vender tilbage på permanent basis om 
et par år. 

Tue Micheelsen, 26/5-05 

8QJGRPVXGYDOJVIRUPDQGHQV�
EHUHWQLQJ�

I ungdomsafdelingen har der som altid været 
masser af aktiviteter året igennem. 

Jeg vil starte med at berette om miniton, da 
det er blevet et stort aktiv for klubben. Mange 
børn får en virkelig god start med badminton - 
en start der gør dem aktive i en tidlig alder.  

Det har sat sit præg på hele ungdoms afdelin-
gen, vi har aldrig haft så mange små deltagere 
på f.eks. trænings weekend og klubmester-
skaber. For heldigvis bliver der mange hæn-
gende når de skifter til almindelig ungdoms-
træning. 

Men en anden ting er faktisk også at mange af 
forældrene begynder at spille badminton i 
Måløv, enten voksen fællesspil eller bane-
time. 

En kæmpe tak til Tina Darger, der har ydet en 
fantastisk indsats med miniton’erne og deres 
forældre. Og en stor tak fordi hun har påtaget 
sig et år mere! 

Den ordinære ungdomstræning - tirsdage og 
torsdage i Østerhøj fungerer også virkelig 
godt. Vores træner Thomas Rasmussen, samt 
3 hjælpetrænere - Marie, Rasmus og Esben - 
har fået virkelig godt tag på træningen. Hel-
digvis vil Thomas også tage et år mere, så vi 
ser med glæde frem til næste sæson. 

Vi ville jo gerne - lige som alle andre, have 
mere træningstid, så vi kunne tilbyde ungerne 
2 træningsdage. Der er virkelig SÅ MANGE 
forskellige tilbud (og det er jo godt nok), men 
det gør også at børnene går til for mange ting 
- og derfor lettere dropper badminton, til for-
del for andre aktiviteter. Hvis vi kunne be-
skæftige dem 2 dage om ugen, ville de nok 
føle en større tilknytning til MBC.  

Vi tilbyder i øjeblikket 2 træninger til de mest 
aktive og dygtigste, men flere ville måske 
blive både dygtige og aktive, så!! 

Som altid har vi holdt forældre/barn turnering 
- 2 træningsweekender med rekord stort del-
tagerantal, julearrangementer og senest klub-
mesterskaber. Ved træningsweekenden havde 
vi besøg af 2 seniorer, der trænede de store og 
det var en god succes, som vi håber at gentage 
en anden gang. 

Det har været virkelig gode arrangementer - 
og som jeg sagde i starten med rigtig mange 
”små” deltagere. F.eks. var gruppen af børn 
UNDER 11 år den største til klubmesterska-
berne. 

Alle disse arrangementer kan kun lade sig 
gøre fordi vi har et godt og aktivt udvalg. 
Forældre der har besluttet sig for at børn og 
unge i Måløv skal ha det sjovt når de går til 
badminton. 

Stor tak til udvalget for året der er gået. Der er 
é t medlem der forlader os p.g.a. arbejdspres, 
men heldigvis er der 4 nye medlemmer der 
har valgt at gå ind i arbejdet. Behøver jeg næ-
sten at sige det - forældre der er kommet ind 
via miniton, naturligvis!  

Sportsligt har det også været et fint år. 

Vores U 13 hold blev Amtsmestre og var til 
Landsmesterskaber i Vingsted. Her gjorde de 
en god figur, men opnåede ikke medaljegi-
vende placeringer. 

Mange har været til individuelle turneringer - 
vundet og har rykket op i klassificeringen. 
Amtsmestre har vi fået og deltagere med gode 
placeringer i Landsmesterskaberne 

Så alt i alt - et fint år for ungdom i MBC! 

Tine Mai Petersen, 26/5-05 
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På klubbens hjemmeside kan du holde dig 
orienteret om sæsonstart, aflysninger, se bud-
get og regnskab og meget mere. 

www.maalov.dk 


