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

Kasserer: Birte Bachmann 
Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com 

Banefordeler: Jette Platou 
Tlf.: 4465 4869, jette.platou@sport.dk 

e-mail: mbc@maalov.dk 
web: www.maalov.dk 

Medlemstal: 525 

 

MBC’S TILBUD TIL DIG 
MBC er en klub for alle – kom og spil med!! 

Vi er for både nybegyndere, rutinerede og 
elite - uanset alder. Vi spiller i Østerhøj- og 
Måløvhallerne. Vi lægger vægt på at være en 
mindre lokal klub, hvor god stemning og godt 
kammeratskab er i højsædet - men vi har også 
ambitioner om at fostre gode spillere, der kan 
gøre MBC kendt udover lokalområdet. 

MINITON 

Børn fra 5 til 8 år kan sammen med en voksen 
og en træner opbygge et forhold til badminton 
gennem spil og leg. 

Vi er i Gl. Måløvhal torsdag mellem 16:30 og 
18:30 (to hold á én times varighed), og prisen 
er kr. 525,- for en hel sæson. 

UNGDOM 

Børn og unge fra 9- til 17 år tilbydes træning 
af professionelle trænere, som vil tilgodese 
både nybegyndere og øvede spillere. Alle 
spillere har mulighed for at deltage i turnerin-
ger. Vi lægger vægt på godt kammeratskab og 
socialt samvær. 

Vi har træningstider tirsdag og torsdag mel-
lem kl. 16 og kl. 20 i Østerhøjhallen. Det ak-
tuelle tidspunkt, som er en time om ugen, af-
hænger af alder og styrke. Prisen er kr. 525,- 
for en hel sæson.  

SENIOR 

For den ambitiøse spiller fra 18 år til ?? med 
mod på seriøs træning af professionel træner. 

Holdkampe på serie 3 til serie 1 niveau. Vi 
har et hyggeligt og godt socialt samvær. 

Vi træner tirsdag fra kl. 20 til senest kl. 23 og 
torsdag fra kl. 18:30 til kl. 21 i Gl. Måløvhal. 
Prisen er kr. 750,- for en sæson + boldpenge 
(2 * kr. 300) 

FÆLLESSPIL 

Giver voksne motionister og oldboys spillere 
mulighed for at spille badminton, selvom man 
ikke har fast makker. En banefordeler sætter 4 
spillerunder/træning af en ½-times varighed. 
Fællesspillet giver mulighed for at møde nye 
mennesker og for hyggeligt samvær. 

Vi har fire hold, som alle spiller fra kl. 21 til 
kl. 23. Holdene er inddelt efter styrke: 

Tirsdag i Østerhøjhallen: Let øvede 
Torsdag i Ny Måløvhal: Øvede og rutinerede 
Torsdag i Gl. Måløvhal: Rutinerede 
Onsdag i Gl. Måløvhal: Meget rutinerede. 

Prisen er kr. 625,- for en hel sæson + bold-
penge (2 * kr. 175).  

FAST BANETID 

Er du til ”faste forhold” – f.eks. spil med 3 
faste naboer eller venner så kan vi tilbyde spil 
på fast banetid flere dage om ugen. Mange af 
de mest populære tider er desværre allerede 
optaget af medlemmer, som har gentegnet 
deres banetid fra sidste år. Men kontakt vores 
banefordeler: Jette Platou, � 44654869 

� jette.platou@sport.dk og hør om der skulle 
være en tid, der passer dig. 

Prisen er kr. 875,- for en single bane og kr. 
625,- for en double bane pr. person for en hel 
sæson. Timerne lørdag formiddag er dog lidt 
billigere. 

MEDLEMSKAB LITE 

For at spille på vore baner, skal du være med-
lem af klubben. Men hvis du kun har mulig-
hed at spille et begrænser antal gange om året, 
f.eks. som afløser på en banetime, så kan du 
få et ”Lite” medlemskab. Det koster kun kr. 
150,-, og giver ret til at spille ca. 6 gange i 
løbet af en sæson. 

 

 



Vil du vide mere om klubben så slå et smut 
forbi klubbens hjemmeside: www.maalov.dk. 
Du kan også ringe og få en snak med en af 
klubbens kontaktpersoner eller du kan komme 
til: 

 

den 30/8-06 kl. 19.00 
i 

Gl. Måløvhal 

 

KONTAKTPERSONER 

Formand: Karsten Friis 4465 4645 
Senior:  Søren Larsen 4466 4333 
Ungdom Jesper Sonne 4466 6963 
Miniton Benny Marfelt 4466 4738 
Voksen fællesspil: Finn Mathorne 4497 2990 
Banetimer: Jette Platou 4465 4869 
 

GENERALFORSAMLING  
MBC’s årlige ordinære generalforsamling var 
i år ingen undtagelse fra traditionen: stille og 
rolig uden paladsrevolutioner eller uventede 
motiverede dagsordensændringer. Generalfor-
samlingen markerer hvert år punktummet for 
sæsonen, og her benyttes lejligheden til at se 
tilbage på året, der gik. Det er også karakteri-
stisk at de medlemmer, der møder op, ikke 
kommer for at ændre radikalt på klubbens 
strategi eller ledelsesform, men for at hygge 
sig og få en konstruktiv diskussion med lige-
sindede. 

Netop fordi de fremmødte havde en så hygge-
lig aften, kan det godt være lidt ærgerligt, at 
der var så få fremmødte. Vi var i år ca. 20 
deltagere og igen i år var vor trofaste medlem 
Ib Andersen at finde blandt disse. Ib har været 
med fra starten i 1945, da klubben var en un-
derafdeling af Måløv Boldklub, og Ib har i en 
lang årrække været formand for klubben. 
MBC blev, som det måske er bekendt, stiftet 
som selvstændig klub den 22. februar 1972, 
og jeg tror Ib har været med ved samtlige ge-
neralforsamlinger lige siden. 

Selvom det bliver svært at hamle op med Ib’s 
engagement, så skal der alligevel lyde en klar 
og uforbeholden opfordring til alle medlem-
merne: 

Mød op til generalforsamlingen næste år. 
Det er ikke farligt eller kedeligt – vi hygger 
os faktisk. 

Et fuldstændigt referat af generalforsamlingen 
kan ses på vores hjemmeside. Her skal kun 
gengives et kort uddrag. 

I den kommende sæson 2006/2007 ser besty-
relse og udvalg ud som følger: 

Bestyrelse: 
Formand Karsten Friis 
Næstformand Toni Madsen 
Sekretær Mona B Hansen 
Kasserer Birte Bachmann 
Suppleant Jette Platou 
Suppleant Ole Thystrup 
Seniorformand Søren Larsen 
Ungdomsformand Jesper Sonne 
Voksen FS formand Finn Mathorne 

Seniorudvalg: 
Kristian Serup, Jesper W Nielsen, Jea-
nette Frederiksen 

Ungdomsudvalg: 
Anette Engblom, Torben Jensen, Sara 
Simonsen, Jesper Andersen, Benny 
Marfeldt, Alf Johansen, Kim Stålhøj, 
Morten Randløv-Andersen.  

Ungdomsudvalg: 
Anette Engblom, Torben Jensen, Sara 
Simonsen, Jesper Andersen, Benny 
Marfeldt, Alf Johansen, Kim Stålhøj, 
Morten Randløv-Andersen 

Voksen fællesspiludvalg 
Per Nielsen, Jan Jeppesen, Jan Munk, 
Jens Kjerte, Morten Terstrup, Torben 
Toldam Andersen, Pernille Pedersen, 
Thomas Spange Olsen, Finn Jørgensen, 
Jette Platou, Rene Dornhoff, Stig Mad-
sen, Ole Thystrup, Toni Madsen 

Der var stor tak til de gamle soldater, som har 
valgt at stoppe efter mange års trofast tjeneste, 
herunder ikke mindst Tine Mai Pedersen, som 
overlader posten til Jesper Sonne og Lasse 
Reimers, som slipper posten som næstfor-
mand i seniorudvalget. 



Formændenes beretninger: 
Formanden glædede sig i sin beretning over 
endnu en god sæson, hvor medlemstallet er 
steget til ny rekord: 525. Herefter kunne en 
stolt formand præsentere sin bestyrelse, som 
har vist deres kompetence ved at vinde Dan-
marksmesterskabet i bestyrelsesarbejde ved et 
stævne i Borrevejle arrangeret af DGI (Dan-
ske Gymnastik- og idrætsforeninger). 

Ungdomsudvalgsformanden berettede stolt i 
sin afskedstale, om de mange gode resultater, 
MBC’s ungdomsmedlemmer har præsteret i 
den forløbne sæson, herunder både 
amtsmesterskaber og landsmesterskaber. Her-
udover er der gennemført de traditionsrige 
arrangementer i løbet af sæsonen: Forældre/ 
barn turnering, træningsweekender og klub-
mesterskaber. Miniton har efter mange år med 
Tina som træner skiftet til Benny Marfeldt, og 
aktiviteten er stadig så stor en succes, at der er 
indført venteliste. 

Seniorudvalgsformanden kunne berette om en 
sæson, hvor de sportslige mål måtte priorite-
res ned på grund af stor afgang fra 1. holdet, 
men hvor det sociale sammenhold til gengæld 
har haft stor fremgang. Og som en glædelig 
nyhed kunne han berette, at både 2. og 3. hol-
det forbliver i deres rækker, medens 1. holdet 
som ventet rykker en række ned. 

Voksen fællesspil kunne også stolt berette om 
stor succes blandt turneringsholdene: 3 ræk-
kevindere og en oprykning til veteran A. Der 
har på torsdagsholdene været eksperimenteret 
en del med flytning af damerne mellem Øster-
høj- og Måløvhallen. Næste år spiller de to 
hold i hver sin Måløvhal, hvilket skulle løse 
en del af dette problem. 

Økonomi 

Kassereren kunne endnu en gang fremlægge 
et flot regnskab med et stort overskud. Der 
var mange kreative forslag fra salen om hvor-
ledes dette overskud kunne realiseres, men det 
er bestyrelsens faste mening, at pengene ikke 
skal ødsles bort, men skal bruges til aktivitets-
fremmende tiltag. 

Budgetter fremlægges ikke på generalforsam-
lingen, men udarbejdes efterfølgende som et 
arbejdsdokument af den nye bestyrelse. Straks 

efter vedtagelse i bestyrelsen offentliggøres 
det på klubbens hjemmeside. 

Eventuelt 

Generalforsamlingen sluttede med en sand-
wich og en fadøl leveret fra Cafeteriet af Må-
løv Boldklub.   

SÆSONSTART   
Sæsonen er ved at gå på hæld. Efter sommer-
ferien er første spilledag som følger: 

Ungdom: 17/8-06 
Senior: 1/8-06 
Voksen fællespil:  5/9-06 
Banetimer: 1/9-06 

Voksen fællesspil holder sommerspil i august 
måned hver onsdag aften kl. 19 – 21. Den 30. 
august er der åbent hus arrangement. Det kan 
betyde færre baner til de eksisterende med-
lemmer denne dag. 

 

SKAL DU FORBEDRE 

DIT BMI? 

så var det måske en ide´ at få 
fat i en god ven, en kollega, 
en fætter….eller og så blive 

medlem af MBC som banespiller. 
Vi kan i år byde på flere muligheder for at 

træne i aftentimerne – er du interesseret 
så ring til 

Jette Platou, tlf. nr. 4465 4869. 
 


