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

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

Banefordeler: Ole Thystrup 
Tlf.: 4497 4911, thystrup@pc.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 Østerhøjhallen 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. 19 i Østerhøjhallen og i Gl. 
Måløvhal. Det aktuelle tidspunkt, som er en 
time om ugen, afhænger 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 og torsdag fra kl. 20 til se-
nest kl. 23 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 
Onsdag i Ny 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: Ole Thystrup, � 44974911 

� thystrup@pc.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 op til 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 29/8-08 kl. 19.00 
i 

Gl. Måløvhal 

 

GENERALFORSAMLING 
MBC’s årlige ordinære generalforsamling 
blev afholdt den 24.maj i ”mødelokalet” i 
Cafeen i den nye Måløvhal. Generalforsam-
lingen markerer hvert år punktummet for sæ-
sonen, 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. 18 medlemmer ud over bestyrelsen 
dukkede op, men der er plads til mange flere! 

Et fuldstændigt referat af generalforsamlingen 
kan ses på klubbens hjemmeside, 
www.maalov.dk. Her skal kun gengives et 
kort uddrag. 

Formændenes beretninger: 
Formand Karsten Friis glædede sig i sin be-
retning over endnu en god sæson, både sports-
ligt, socialt og også økonomisk, selv om regn-
skabet for første gang i mange år udviser et 
større underskud. Men det skyldes primært to 
tiltag, som var meddelt på sidste generalfor-
samling, nemlig ekstra trænertimer til ind-
slusning af de ældste ungdomsmedlemmer i 
seniorafdelingen, samt et klub-
udviklingsseminar for bestyrelse, udvalgs-
medlemmer og andre tillidspostindehavere. 
Seminaret har givet alle deltagerne en ind-
sprøjtning af ny motivation og engagement, 
og det var i øvrigt 7 år siden klubben sidst 
holdt et tilsvarende arrangement. 

Ungdomsudvalgsformand Jesper Sonne beret-
tede stolt 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: Foræl-
dre/barn-turnering, træningsweekender og 
klubmesterskaber. 

Voksen fællesspils udvalgsformand Finn 
Mathorne kunne også stolt berette om stor 
succes blandt turneringsholdene: 3 rækkevin-
dere i DGI og en oprykning til veteran me-
sterrække i SBKr. De 8 turneringshold vil 
næste år blive udvidet til 10. I næste sæson vil 
der igen blive flyttet lidt rund på holdene, idet 
det ene torsdags-hold flyttes til onsdag, hvor 
der således bliver to hold, ét i hver hal.  

Seniorudvalgsformand Søren Larsen kunne 
berette om en sæson, som blev præget af stor 
udskiftning i spillertruppen, og deraf følgende 
nedlæggelse af tredje-holdet. 

Alle udvalgsformændene takkede deres ud-
valg for vel udført arbejde og den øvrige be-
styrelse for et godt samarbejde i den forløbne 
sæson. 

Økonomi 
Kasserer Birte Bachmann måtte for første 
gang i hendes 6 år på posten fremlægge et 
regnskab med et underskud på godt kr. 
70.000,-. Det skyldes dels faldende indtægter 
(bl.a. mindre aktivitetstilskud fra Kommunen) 
og dels øgede udgifter. Men pengene er brugt 
fornuftigt på aktiviteter til udvikling af klub-
ben, bl.a: 

• Ekstra trænertimer til de ældste ung-
domsmedlemmer 

• Klub-udviklingsseminar 

• Øgede turneringsudgifter, specielt til 
ungdommen 

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. 

Valg til bestyrelse og udvalg: 
I den kommende sæson 2007/2008 ser besty-
relse og udvalg ud som følger: 

Bestyrelse: 
Formand Karsten Friis 
Næstformand Toni Madsen 
Sekretær Jette Platou 



Kasserer Birte Bachmann 
Suppleant Ole Thystrup 
Suppleant Niels Iversen 
Seniorformand Jesper W. Nielsen 
Ungdomsformand Jesper Sonne 
Voksen FS formand Finn Mathorne 

Ole Thystrup overtager Jettes job som bane-
fordeler. 

Seniorudvalg: 
Jesper W. Nielsen (formand), Kristian 
Serup, Jeanette Frederiksen, Kim Eng-
lund, Johnny Rasmussen, Astrid Eng-
blom og   
Christian Olsen 

Ungdomsudvalg: 
Jesper Sonne (formand), Anette Eng-
blom, Jesper Andersen, Benny Marfeldt, 
Alf Johansen, Kim Stålhøj, Morten 
Randløv-Andersen og Henrik Stensig  

Voksen fællesspiludvalg 
Finn Mathorne (formand), Per Nielsen, 
Jan Jeppesen, Jan Munk, Morten 
Terstrup, Pernille Pedersen, Thomas 
Spange Olsen, Finn Jørgensen, Jette Pla-
tou, Stig Madsen, Ole Thystrup, Toni 
Madsen, Bjarke Strøm-Hansen og Mi-
chael Christensen 

Der var stor tak til de, som har valgt at stoppe 
efter mange års trofast tjeneste, herunder ikke 
mindst Mona B. Hansen, som stopper efter 7 
år som sekretær og Søren Larsen som overla-
der posten som seniorudvalgsformand til Je-
sper W. Nielsen. 

Eventuelt 
Aftenens dirigent, Morten Terstrup erklærede 
generalforsamlingen for afsluttet og MBC var 
vært ved et mindre traktement, bestående af 
glimrende sandwichs, leveret af Rico fra Den 
Ny Måløvhals Cafeteria, samt øl og vand. 

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

Ungdom: 14/8-07 
Senior: 2/8-07 
Voksen fællespil:  4/9-07 
Banetimer: 3/9-07 

Voksen fællesspil holder sommerspil i august 
måned hver onsdag aften kl. 19 – 21. Den 29. 
august er der åbent hus arrangement. Det kan 
betyde færre baner til de eksisterende med-
lemmer denne dag. 

 

PRAKTISKE FORHOLD 
På klubbens hjemmeside kan du holde dig 
orienteret om sæsonstart, aflysninger, se bud-
get og regnskab og meget mere. 

www.maalov.dk 

KONTAKTPERSONER M.M. 
Formand: Karsten Friis 4465 4645 
Senior: Jesper W. Nielsen 2341 3560 
Ungdom Jesper Sonne 4466 6763 
Miniton Benny Marfelt 4466 4738 
Voksen fæl.spil Finn Mathorne 4497 2990 
Banetimer Ole Thystrup 4497 4911 

 


