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Senior:Senior:Senior:Senior: Første træningsdag efter ferien vil 
væres TIRSDAG den 19. august kl. 20 i gl. 
Måløvhal. 
Ungdom:Ungdom:Ungdom:Ungdom: starter op igen tirsdag den 19. au-
gust 2008.                                                    
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tember (uge 36) 

GÆSTESPILLERGÆSTESPILLERGÆSTESPILLERGÆSTESPILLER    
Vi har i senior afdelingen haft den store fornø-
jelse at have Maria Müller fra Postdam i Tysk-
land som gæstespiller – Maria har været her 
på et udvekslings studie ophold. Det har væ-
ret til stor glæde og gavn for både Maria og 
os, så vi vil gerne opfordre andre der ophol-
der sig kortere eller længere tid i omegnen af 
Måløv og som skulle ha´ lyst til at spille lidt 
badminton mens de er her til at henvende sig 
til MBC, så finder vi en løsning sammen. Ma-
ria har skrevet et lille indlæg til Måløv Sport 
om hendes oplevelser i MBC: 

„Just dance!“„Just dance!“„Just dance!“„Just dance!“    

This is a phrase that stays in my head when 
I`m remembering my time in the Måløv BC. 

In Denmark as an exchange student for 3 
month, I thought I get through the 3 month 
even without playing badminton, but after a 
while I really missed it. And I was considering 
that in a badminton country there has to be a 
club near my home! But where to go? I had 
no ideas so I asked my host and she send me 
to the Østerhøjhallen.  After a short visit there, 
a look on the homepage(I was so proud of 
mine that I could read the location and the 
practice times in Danish ;) and an e-mail con-
versation with Karsten (the chief)  I decided 
just to go there and to have a look at the train-
ing and the people. 

Arrived at the Måløvhallen I was quiet sur-
prised of the friendliness of all of the players. 
They borrowed me a racket and almost eve-
ryone was interested in my person, who I am 
and where I come from. The answer: Jeg 
hedder Maria Müller og jeg kommer fra Tysk-
land. Jeg bor i Potsdam. Jeg har spiler bad-
minton på 10 år...  these are the best phrases 
I`m able to say in Danish. But most of the 
time we spoke English, that was really no 
problem!  

I was also surprised to be integrated in the 
practice very well because I expected just to 
make one or two games and then going 
home. But it was totally different. From the 
beginning on I was a part of them and that 
made me feel very comfortable. And finally at 
the end of the first training I was invited to a 
bowling evening by the members at the 
weekend where we had a lot of fun and “just 
danced”. It was “fantastic”! 

I´m very glad that the Måløv BC offered me to 
join them for a while because I had a nice 
time and  got to know a lot of great personali-
ties. And maybe we can/its possible to stay in 
contact to realize an exchange between the 
two clubs once. 

FÆLLESSPILLETFÆLLESSPILLETFÆLLESSPILLETFÆLLESSPILLET    
Sommertræning for VF.Sommertræning for VF.Sommertræning for VF.Sommertræning for VF.    

I år kan vi atter tilbyde sommertræning i au-
gust måned. 

Vi har fået tildelt Østerhøjhallen den 6.8 og 
13.8 hvor der er sommerspil fra kl. 19-22. 

Den 20.8 og 27.8 kl. 19-22 i Ny Måløvhal. 
27.8 er der også åbent hus dag, hvilket kan 
betyde at der er færre baner til vores rådig-
hed. 

Næste sæson er der følgende træningstider 
med start i uge 36 : 

Tirsdage i NY MÅLØV HAL NY MÅLØV HAL NY MÅLØV HAL NY MÅLØV HAL kl. 21-23 for ny-
begyndere og let øvede. 

Onsdage i begge Måløv haller som sidste  år. 
Samme hold som i år. 

Torsdage i ØSTERHØJHALLEN ØSTERHØJHALLEN ØSTERHØJHALLEN ØSTERHØJHALLEN kl. 21-23 for 
øvede. 

Mandagsspillet fortsætter denne sæson, med 
mindre banerne bliver optaget til banespil, 
men det er ikke sandsynligt, at mere end et 
par stykker bliver brugt til dette, så vi forven-
ter tilbuddet fortsætter. 



Vi har i år fået tilgang af 2 nye banesættere i 
udvalget, nemlig Marie Michlenborg og Lars 
Østergård. Tag godt imod dem. 

Husk i øvrigt at respektere banesætterne og 
deres vurderinger. De gør et stort arbejde i 
deres fritid. 

Hjælp dem med at holde orden i hallen, ryd 
op efter jer, for så er jeg sikker på, vi også har 
banesættere næste år. 

TRÆNING : 

Der er arrangeret træning ved Dorte Æbelø 
fra DGI lørdag d. 4/10 kl. 14-17. Noter jer da-
toen og I hører nærmere til fællesspillet. 

INTERN HOLDTURNERING : 

Forsøges arrangeret søndag d. 14/9 kl. 10, 
hvis der er opbakning fra holdene. 

HOLDTURNERINGEN : 

Der er igen i år 10 tilmeldte hold. 

Veteran 1 har spillet sig op i eliterækken. Det 
betyder kampe mod den absolutte veteran 
elite, og kan betyde kampe mod tidligere All 
England vindere, så hold øje med deres 
kampprogram på MBC hjemmesiden. 

Er du interesseret i at spille på hold næste år, 
så kontakt undertegnede. Der er altid brug for 
reserver i løbet af sæsonen, og hvis tilstræk-
kelig mange melder sig, vil vi lave flere hold 
næste år. 

RIS/ROS : 

Har du ros så sig det til banesætterne. Smi-
ger kan næsten ikke blive for grov ! 

Har du ris til os eller nye gode ideer, så hører 
vi også gerne på det, men det er allerbedst at 
kommunikere det direkte til undertegnede ! 

VELKOMMEN TIL EN NY OG FORHÅBENT-
LIG GOD SÆSON. 

Finn Mathorne 

mathorne@dadlnet.dk 

Tlf. 44972990 eller 30914906. 

GENERALFORSAMLINGGENERALFORSAMLINGGENERALFORSAMLINGGENERALFORSAMLING    

Referat fra MBC generalforsamling 2008:        
Måløv Badminton Club afholdt generalforsamling 
Torsdag d. 22. maj 2008 i klublokalet i Ny Måløv-
hal 

Dagsorden var som følger: 

 

1. Valg af dirigent  
2. Valg af 2 stemmetællere  
3. Formændenes beretninger  
4. Regnskab  
5. Indkomne forslag: 

 
a. Bestyrelsen foreslår, at regnskabsåret 
ændres, således at det følger kalender-
året. Den nuværende regnskabsafslutning 
pr. 30. april falder sammen med både 
klubmesterskaber og klubfest, d.v.s. et 
tidspunkt med stor regnskabsmæssig ak-
tivitet, og tidspunktet markerer ikke læn-
gere slutningen på sæsonen. En regn-
skabsafslutning pr. 31. december med 
generalforsamling i slutningen af februar, 
vil give bedre tid til at afslutte regnskabet. 
 
b. Bestyrelsen foreslår, at rabatten i kon-
tingentet på kr. 75,- til medlemmer over 60 
år afskaffes igen.  

6. Valg efter lovene 

Tilstede fra bestyrelsen var Karsten Friis (for-
mand), Birte Bachmann (kasserer), Toni Madsen 
(næstformand), Jette Platou (sekretær) Jesper 
Sonne (ungdomsformand), Jesper Westphael 
Nielsen (seniorformand), Finn Mathorne (VF for-
mand), Ole Thystrup (suppleant), Alf Johansen 
(suppleant) 

Udover bestyrelsen var der 8 stemmeberettigede 
fremmødte. 

AD.1 AD.1 AD.1 AD.1 –––– valg af dirigent valg af dirigent valg af dirigent valg af dirigent    

Thomas Spange Olsen blev valgt til dirigent, et job 
han varetog fremragende . 

AD.2 AD.2 AD.2 AD.2 –––– valg af stemmetællere valg af stemmetællere valg af stemmetællere valg af stemmetællere    

Tine Mai Petersen og Christian Olsen påtog sig 
hvervet som stemmetællere. 

Thomas åbnede generalforsamlingen ved at er-
klære den for lovlig og rettidigt varslet.  

AD.3 AD.3 AD.3 AD.3 –––– formændenes beretninger formændenes beretninger formændenes beretninger formændenes beretninger    

Herefter fulgte formændenes beretninger, som i 
uforkortet form følger her: 

BESBESBESBESTYRELSENS BERETNING TYRELSENS BERETNING TYRELSENS BERETNING TYRELSENS BERETNING 2008200820082008    

V/ FORMAND KARSTEN FV/ FORMAND KARSTEN FV/ FORMAND KARSTEN FV/ FORMAND KARSTEN FRIISRIISRIISRIIS    

Jeg har den store glæde og tilfredsstillelse atter i 
år at kunne berette om en god sæson, og om en 
klub i en god, sund og stabil tilstand. Det er i år 6. 
gang jeg har denne ære, her midt i det smukke 
danske forår. Men formodentlig er det nok også 
sidste gang. Ikke fordi jeg har tænkt mig at trække 
mig fra posten, men fordi vi planlægger at rykke 
regnskabsåret, så det følger kalenderåret og ikke 
spille-sæsonen. 



Vi har bevaret vores medlemstal på godt 500. Men 
desværre er mange af de øvrige klubber i Målø-
vområdet gået frem i medlemstal. Det betyder, at 
vi får en mindre andel af de haltimer som er til 
rådighed i Måløvhallerne og Østerhøjhallen i den 
kommende sæson end vi har haft i denne. Det 
lykkedes os dog trods svære forhandlinger på året 
halfordelingsmøde på rådhuset, at sikre et rimeligt 
antal timer med en rimelig fordeling. 

Men oplevelsen viser med al tydelighed, at vi er 
nød til fortsat at kæmpe for at fastholde eller for-
øge vores medlemsantal, hvis vi vil bevare vores 
nuværende aktivitetsniveau og timeantal. 

I den forbindelse, skal nævnes vores promotion-
folder, som blev husstandsomdelt i august sidste 
år. Den var i år meget professionelt designet, tak-
ket være Ole Thystrups indsats. Og den har helt 
sikkert skaffet os en del nye medlemmer. Vi kunne 
dog konstatere, at postvæsenet ikke havde ud-
bragt den i alle de områder, vi havde betalt for. 
Derfor planlæger vi en genudsendelse i år i de 
mest oplagte områder, nemlig Søndergårds-
kvarteret og Østerhøj. Og i år finder vi en mere 
pålidelig distributør end Post Danmark. 

Lad mig kort præsentere den bestyrelse jeg har 
den glæde at være formand for, og som sammen 
med udvalgene er med til at gøre klubben til Dan-
marks bedste: 

• Seniorudvalgsformand Jesper Westphal 
Nielsen er ny på posten, men er en gam-
mel kending for de fleste. Jesper har væ-
ret medlem af klubben længere end no-
gen kan huske, og har været medlem af 
udvalget siden 2001. Han har allerede se-
niormarkeret sig med en række nye tiltag, 
som f.eks. julebanko og intern turnering 
for udvalgsmedlemmer. 

• Sekretær Jette Platou er på sin vis også 
ny på posten som sekretær. Jette har dog 
tidligere i en periode for år tilbage delt se-
kretærposten med Mona og har også væ-
ret bestyrelsessupleant siden 2002. Men 
Jette har i år virkelig taget fat om jobbet 
som sekretær med energi, som har taget 
pusten fra mange. Bl.a. har Jette syste-
matiseret bestyrelsesarbejdet ved at ud-
arbejde årshjul for alle områder. Samtidig 
er Jette medlem af VFS udvalget siden 
2003. 

• Ungdomsudvalgsformand Jesper Sonne 
er nu en rutineret herre efter to år på po-
sten. Jesper startede i udvalget i 2002 og 
kører nu afdelingen med både stort over-
blik og indblik i detaljerne. 

• Toni Madsen har været vores næstfor-
mand siden 2003 og er parallelt med dette 
har han været medlem af VFS udvalget 
siden 1998. Toni arbejder stille og diplo-
matisk bl.a. med administration af halti-
merne, hvilket ikke er så simpelt som det 
måske lyder - ikke mindst efter indførelsen 

af kulturportalen med elektronisk book-
ning. 

• Birte Bachmann har været vores kasserer 
siden 2001. Og det skal her lige bemær-
kes, at hun inden da var medlem af ung-
domsudvalget i perioden fra 1997 til 2003. 
Ud over at have fuldstændig styr på vores 
økonomi, lønudbetalinger, afregning med 
skattevæsenet og meget mere, deltager 
Birte også aktivt i ledelsen af klubben, og 
har bl.a. været med til at udarbejde det 
førnævnte årshjul sammen med Jette. 

• Finn Mathorne har bestridt posten som 
Voksen Fællesspil Udvalgsformand siden 
2001 efter at have været medlem af ud-
valget siden 1999. I Finns formandstid er 
afdelingen vokset betydeligt, og Finn har 
stadig et rekordstort udvalg. 

• Ole Thystrup er suppleant til bestyrelse på 
3. år og samtidig har han været medlem 
af VFS udvalget siden 2001. Ole yder en 
kæmpeindsats både i VFS udvalget og 
med at holde styr på vores banetimespil-
lere. 

• Alf Johannsen er trådt ind som suppleant 
på afbud i den forløbne sæson, da Niels 
Iversen valgte at trække sig. Men vi håber 
I vil give ham det officielle mandat på 
denne generalforsamling. Alf har været 
medlem af ungdomsudvalget siden 2005. 

Jeg vil gerne takke alle bestyrelsesmedlemmer for 
et godt samarbejde i det forløbne år. Vores møder 
er ofte lange, men altid meget konstruktive og ikke 
mindst meget hyggelige. Også en tak til alle ud-
valgsmedlemmer, som gør et stort frivilligt arbejde, 
og som sikrer at det praktiske arbejde i klubben 
bliver gjort. 

Sidste år lavede vi en stor satsning med et udvik-
lingsseminar for alle udvalgsmedlemmer, trænere 
og bestyrelsen. Vi har i år valgt at fordøje oplevel-
sen og holde en lidt lavere profil. Men i den kom-
mende sæson har vi til hensigt at sætte gang i 
arbejdet igen med opfølgningsmøder m.m. 

Kommunen har i den forløbne sæson nedsat en 
arbejdsgruppe, som skal komme med ideer om 
hvorledes Måløv Idrætspark kan udvikles. Til vo-
res store forundring, var den eneste indbudte fra 
idrætslivet i Måløv formanden for MIF. Det er si-
den lykkedes at få formanden for Måløv Boldklub 
med i gruppen også. Men det synes mærkeligt, at 
idrætslivet øjensynligt er så lavt prioriteret i forhold 
til skole, fritter, bibliotek, bylav, handelstandfor-
ening m.m. når det gælder udviklingen af en 
idrætspark. Det skal ingen hemmelighed være, at 
vi fra MBC’s side mener, at en del af løsningen 
ville være at opføre en ekstra hal, kun til badmin-
ton. Halkapaciteten i Måløvområdet er reelt ikke 
blevet forøget siden opførelsen af den Gl. Måløv 
hal i 1974 og Østerhøjhallen i 1981. Men antallet 
af indbyggere i området er vokset væsentlig siden 
da, og det vokser stadig som følge af udbygningen 



af Søndergårdskvarteret, Ny Østerhøj og Måløv 
Naturpark. 

Som nævnt var det ikke let at sikre vores haltimer 
ved halfordelingesmødet på rådhuset. Men det er 
lykkedes os at fastholde vore timer til miniton, 
ungdom, senior og voksen fællesspil. Så må ba-
netimerne desværre finde sig i at blive flyttet noget 
rundt igen. Det er beklageligt, men tvunget af om-
stændighederne er det den prioritering, vi har lagt 
i fordelingen. 

Jeg vil også gerne komme tilbage til forslaget med 
at flytte regnskabsåret: I alle de år jeg kan huske, 
har der været regnskabsår fra 1/5 til 30/4. Det har 
været naturligt, da sæsonen sluttede med udgan-
gen af april måned. Men sådan er det jo ikke helt 
mere. Og det har betydet et kraftigt tidspres for at 
få regnskabet afsluttet til generalforsamlingen i 
maj måned. Dette ikke mindst fordi, at der regn-
skabsmæssigt sker meget i april. Ved at flytte 
regnskabsåret til 1/1 – 31/12 med generalforsam-
ling inden udgangen af februar vil det give bedre 
tid til at afslutte og revidere regnskabet i en perio-
de på året hvor det er mere acceptabelt at sidde 
indendørs foran computeren. 

Det var hvad jeg havde valgt at berette fra besty-
relsen generelt, og jeg vil hermed overlade ordet 
til de tre udvalgsformænd at berette mere specifikt 
fra de tre udvalg. 

BEREBEREBEREBERETNING FOR UNGDOMSAFDTNING FOR UNGDOMSAFDTNING FOR UNGDOMSAFDTNING FOR UNGDOMSAFDELINGEN ELINGEN ELINGEN ELINGEN 
2008200820082008    

v/ Udvalgsformand Jesper Sonnev/ Udvalgsformand Jesper Sonnev/ Udvalgsformand Jesper Sonnev/ Udvalgsformand Jesper Sonne    

Sæsonen 07/08 har været meget spænende for 
ungdomsafdelingen, to ”nye” trænere, Emil Moll til 
ungdom og Tina Dager til miniton. Tina har før 
været miniton træner i klubben med stor succes 
og der gik ikke mange uger før der var fyldt op på 
de to hold om torsdagen. Emil er en fantastisk 
træner der kommer fra nabo klubben Værløse 
hvor han har været miniton og ungdomstræner 2 
år. Han har i år sat  et godt aftryk i ungdomsafde-
lingen med mange nye tiltag, resultater og sit altid 
gode humør. Tina og Emil fortsætter træningen i 
næste sæson til stor glæde for børn, forældre og 
klubben. Jeg vil også her takke vores 3 hjælpe-
trænere Astrid, Patrick og Sarah som er forbilleder 
for mange ungdomsspillere, de fortsætter også. 
Der vil til næste sæson være ungdoms træning 
tirsdag, torsdag og fredag og miniton om torsda-
gen. Fredagen er et tiltag hvor  Emil vil lave ekstra 
træning for 2 hold.  

Vi har i år også af holdt træningsweekender, for-
ældre-barn turnering og div. Afslutninger med 
mange deltagere men en ting vil jeg fremhæve og 
det var til træningsweekenden i januar hvor vi 
havde en gæstetræner Michael Christensen fra 
Værløse som var en oplevelse i sig selv, 4 timer 
træning som han havde tilrettelagt som den 

landsholdstræning, som han selv deltager i til 
daglig. 32 børn i alderen fra 8 til 15 fik en god og 
spænende oplevelse. 

Sportsligt har det igen været et godt år. Vi havde 6 
hold med i DGIs hold turnering, hvor de 3 af hol-
dene blev ”armtsmestere. Alle 3 hold var med til 
landsmesterskaber .U 13 pigeholdet  blev nr. 4 og 
U 17 pige holdet blev nr. 2 igen igen det er 3. 
gang og U 17 mix blev også nr. 2. I Efterårsferien 
tog 22 børn Emil træner og 2 fra ungdomsudvalget 
til LBS (Lands Badminton stævne) med DGI-
Roskilde til Fredericia og alle fik spillet mange 
kampe, også her fik Måløv igen flotte resultater 
bla. Linea Bolberg og Josephine Stålhøj der vandt 
damedouble og blev nr. 1 og 2 i single. Mange har 
været til individuelle turneringer - vundet og har 
rykket op i klassificeringen.  

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 
have det sjovt når de går til badminton. 
Stort tak til udvalget for året der er gået. Der er  3 
medlemmer(Anette Engblom, Majbrit Marfeldt og 
Kim Stålhøj) der forlader udvalget, så hvis der er 
nogle der har lyst til at give en hånd med i udval-
get så bare sig til.     

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen samt alle de dej-
lige mennesker der arbejder i div. udvalg i klubben 
for en rigtig god sæson. 

BERETNING FOR SENIORBERETNING FOR SENIORBERETNING FOR SENIORBERETNING FOR SENIORAFDELINGEN 2008AFDELINGEN 2008AFDELINGEN 2008AFDELINGEN 2008    

v/ Udvalgsformand Jesper Westphael Nielsenv/ Udvalgsformand Jesper Westphael Nielsenv/ Udvalgsformand Jesper Westphael Nielsenv/ Udvalgsformand Jesper Westphael Nielsen    

Min første sæson som formand er nu overstået og 
det største pres har lagt sig. Flere nye medlemmer 
har også lagt deres første administrative sæson 
på hylden og jeg vil gerne takke for samarbejdet 
gennem sæsonen og ikke mindst Christian Olsen 
for det store arbejde med turneringerne, som en 
krævende post. Jeg ser frem til kommende sæ-
sons arbejde og udvikling af afdelingen. 

Vi har gennem sæsonen bestræbt os på at gøre 
seniorafdelingen mere synlig, på flere forskellige 
måder.  

Starter vi med holdturneringen, hvor vi havde to 
hold med, et i serie 1 og et i serie 3, lagde vi hårdt 
ud med en 1. holdskamp mod rivalerne fra Balle-
rup på hjemmebane. Her var ungdomsafdelingen 
forbi og kigge efter et oplæg til deres trænings-
weekend. Ideen var at de skulle se noget god 
badminton og se de lidt ældre i klubben, som de 
forhåbentlig kan overtage pladser fra når tiden 
kommer. Vi har set det som en vigtig rolle for afde-
lingen af skabe en endnu bedre kontakt med ung-
domsafdelingen, så vi kan få et større samarbejde 
og på den måde også give de unge flere tilbud og 
på den måde holde dem i klubben.  



For at holde os til holdturneringen, så måtte vi 
acceptere at 1. holdet kom i nedrykningsspillet 
med på en 2. plads med 8 point. Dette var dog 
ikke noget problem da de sikkert sejrede alle 4 
nedrykningskampe og dermed bliver i serie 1.  

Anderledes så det ud for 2. holdet som sammen 
med Virum blæste gennem grundspillet, men des-
værre tabte 11-2 i den vigtigste kamp netop mod 
Virum. Dette betød at vi røg med i oprykningsspil-
let på 2. pladsen med en stor mulighed for at lave 
en oprykning til serie 2. Desværre var den pulje, 
som vi blev slået sammen med, en smule stærke-
re end vores grundsspilspulje. Men med en sejr i 
en meget intens første kamp, en sen onsdag aften 
i Frem-Hellebæk, på 8-5, så vi lyset. Et uheldigt 
nederlag til Karlebo betød dog at de andre hold 
begyndte at trække fra i toppen og med to neder-
lag i de to sidste kampe, måtte vi sande at serie 3 
desværre har deltagelse af Måløv endnu en gang. 
Men vi kommer stærkt igen til den kommende 
sæson, begge hold, og bør nok sige alle 3 hold, da 
vi til kommende sæson har tilmeldt et herrehold, 
så endnu flere af vores spiller kan komme ud og 
spille kampe. 

Det var sæsonen hvor vi takkede af med vores 
træner Anders Carlsen, som har været hos os 
gennem 3 sæsoner. Anders har været en god 
træner for afdelingen og har været med til at starte 
specialtræning op i samarbejde med ungdommen, 
for at vi kan få en mere glidende overgang fra 
ungdom til senior. Dette har blandt andet betydet 
at nogle stykker af ungdomsspillerne har været 
med til vores holdkampe og på vores træninger og 
gjort en rigtig god figur. Dem ser vi stort potentiale 
i og ser frem til at træne sammen med den i den 
kommende sæson.  

Som det ser ud nu bliver kommende træner i se-
niorafdelingen Kim Englund, som tidligere har 
administreret vores 3. hold, da vi havde dette. 
Dette gjorde han med stort ansvar og glæde, som 
afspillede sig på holdet. Kim er meget motiveren-
de at have som træner, og vi ser frem til samar-
bejdet.  

Tilsvarende får vi nogle spillere tilbage fra efter-
skoler, som vi ser frem til, da de har manglet i 
truppen gennem sæsonen. De har dog hjulpet til 
på holdene, når det har været presset, hvilket det 
på damesiden har været flere gange.  

Dette bringer mig videre til at udtrykke min store 
glæde og tak til de motionistdamer som gennem 
sæsonen har været med på 2. holdet. Det har de 
gjort super godt og vi håber at se dem på nogle 
træninger til næste sæson, så vi kan spille lidt 
mere sammen, da det nok ikke er sidste gang vi 
har lånt dem til kampene. 

Andre ting som vi ikke kan undgå at nævne, er 
vores julebanko, som var det første i MBC’s, i 
hvert fald nyere historie. Der var 25 deltagere, 
hvilket var ganske godt datoen taget i betragtning. 
Alle havde en rigtig hyggelig aften og så vidt jeg 

huske havde alle familier et eller andet med hjem. 
Nogle lidt mere end andre. 3 heldige vindere fik 2 
flybilletter hver, sponsoreret af Sterling. Vi genta-
ger selvfølgelig succesen og håber at se endnu 
flere MBC’ere til næste sæson. Vi syntes det var 
en super måde at komme hinanden ved på. 

Så kan der nævnes juleafslutningen med VF, som 
også var en succes. Vi så mange nye ansigter og 
havde en kanon aften med sjov, spil og spas og 
ikke mindst glögg i lange baner! Dette vil vi også 
bestræbe os på at gentage, da der klart er basis 
for at se endnu flere VF’ere! 

En sidste ting som også kan tages med var vores 
udvalgsturnering, som skulle være en måde at se 
nye medlemmer af de forskellige udvalg på. Dette 
var også en succes, da størstedelen deltog. Det 
giver en større samarbejdsmulighed, når man 
kender hinanden, mere end blot fra et referat. 
Næste sæson er det så VF-udvalget som står for 
denne komsammen, som vi ser frem til. 

- som tiltag til næste sæson vil vi bestræbe 
os på at lave en tur til Potsdam hvor vores 
tyske udvekslingsstudent kom fra. Maria 
som spillede hos os en god måneds tid og 
som hjalp os til en holdkamp, vil meget 
gerne se os igen. Dette kunne være en 
mulighed for os unge spillere fra afdelin-
gen til at tage på tur sammen. Ideen skul-
le være at få en venskabsklub, hvorfor vi 
så vil invitere dem op til os i 2. halvdel af 
sæsonen 08/09. 

 
Vi kan ikke slutte sæsonen uden at omtale vores 
sponsorer. Vi vil gerne takke Skeel Entreprise, 
Sportigan Ballerup og ikke mindst vores hoved-
sponsor Arbejdernes Landsbank, for en god sæ-
son og ser frem til at forsætte samarbejdet til den 
kommende sæson.  

Jeg vil slutte af med at takke for et godt samarbej-
de i bestyrelsen og på vegne af seniorafdelingen 
takke alle i MBC for en god sæson og så på gen-
syn i den nye! 

    

BERETNING FOR VOKSENBERETNING FOR VOKSENBERETNING FOR VOKSENBERETNING FOR VOKSEN FÆLLESSPIL2008 FÆLLESSPIL2008 FÆLLESSPIL2008 FÆLLESSPIL2008    

v/ Udvalgsformand Finn Mathornev/ Udvalgsformand Finn Mathornev/ Udvalgsformand Finn Mathornev/ Udvalgsformand Finn Mathorne    

Fællesspillet :Fællesspillet :Fællesspillet :Fællesspillet :    

Der er generelt fyldt godt op på holdene med kun 
få oversiddere, og det er i sig selv  

tilfredsstillende, og vi har aldrig været så mange 
medlemmer som i år, nemlig 145. 

Tirsdagsholdet har mange nye spillere. Der kunne 
godt være behov for lidt flere rutinerede spillere på 
det hold, og det vil vi være meget opmærksomme 
på i udvalget. Dette hold flyttes næste år til Må-
løvhallen. 



De 2 onsdagshold fungerer tilfredsstillende med 
mange positive tilbagemeldinger omkring de ny-
dannede hold i år. Der er lidt få piger på holdet i 
NMH, men de klarer det fint indbyrdes ved aftaler 
fra uge til uge. 

Torsdagsholdet er fyldt op og det flyttes derfor 
næste år til Østerhøjhallen, hvor der er en bane 
mere.  

I år indførte vi frit spil for alle holdene mandag 
aften kl. 21-23, da meget få banespillere ønsker at 
benytte hallen på dette  tidspunkt. Det har vekslet 
meget med deltagere fra 3-20,men hyppigst 10-
12. Da det giver mulighed for større fleksibilitet for 
spillerne og en bedre udnyttelse af haltiden, vil det 
blive fortsat i den kommende sæson med mindre 
banespillere sætter sig på banerne. 

Holdturneringen :Holdturneringen :Holdturneringen :Holdturneringen :    

Vi har i år for første gang haft 10 hold med. 

Veteran 1 kvalificerede sig til oprykningsspillet i 
mesterrækken som nyoprykkere, det må siges at 
være flot og klarede netop oprykning til eliteræk-
ken. Det skal blive spændende at følge dem der, 
og det bliver formentligt hårdt men sjovt. 

Veteran 2 vandt en ny række i SBKR efter mange 
og gode kampe. Det har fungeret fint, men med 
naturlig tilgang  hos pigerne i +40 alderen, er det 
nærliggende at tilmelde dem som fuldt hold i vete-
ran B rækken næste år. 

Mix 1 blev nr. 2 i rækken efter 1. nederlag i 3 sæ-
soner ? 

Det ”nye” Mix. 2 hold vandt rækken uden pointtab 
og slutspilskampen 6-2 mod HB2000. Tillykke ! 

Mix 3 blev nr. 2, men a point med nr. 1. Mix. 4 blev 
ligeledes nr. 2,  ligesom mix. 5 

der er kommet godt i gang. 

Det nydannede mix. 6 fik en sejr i den sidste kamp 
og havde derudover et par tætte nederlag, så det 
bliver til flere sejre næste år. 

Herrre 1 blev nr.2 og herre 2 nr. 3. 

Alt i alt en meget tilfredsstillende sæson i holdtur-
neringen og vi fortsætter med 10 hold i den ko-
memnde sæson. 

Andre tiltag :Andre tiltag :Andre tiltag :Andre tiltag :    

Der har været arrangeret 2 fællestræninger i den-
ne sæson ved Dorthe Æbelø og Jeppe Krag med 
pænt besøg og godt udbytte. 

Desværre så udvalget sig nødsaget til at aflyse 
den interne holdturnering i år på grund af mang-
lende tilslutning og tilbagemelding fra en del hold. 
Det blev dog beklaget fra flere sider, så vi prøver 
nok igen til næste sæson. 

Jeg vil godt sige tak til udvalget for et igen i år 
fortrinligt arbejde. Der mangler aldrig opbakning, 
hvis jeg beder om hjælp til det ene eller andet. 

En speciel tak til julefrokost- og klubmesterskabs-
festudvalget for gode fester og Ole Thystrup igen-
igen for hans uundværlige arbejde med mapper-
ne. 

Det udvalg der binder fællesspillet sammen må jo 
ofre lidt af deres egen spilletid, men alligevel er 
der så stor opbakning, så alle har givet tilsagn om 
at fortsætte næste år. I år er Morten, Jan M, Jan J, 
Finn J. , Per og Thomas og undertegnede på valg. 
Derudover har Marie Michlenborg og Lars Øster-
gård indvilget i at stille op til udvalget, så vi kan få 
lidt vagtudtynding, specielt til bestyrelses-
medlemmerne. 

Tak til holdlederne som igen i år har haft godt styr 
på deres hold. 

Derudover har der været et par flotte tiltag fra 
seniorafdelingen med en spille- og hyggeaften for 
udvalgsmedlemmer samt en aften med fælles 
julespil for seniorer og motionister og til overmål 
også bankospil for alle i klubben. Det er nogle 
flotte initiativer til at  skabe en bedre binding mel-
lem afdelingerne. 

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Selv 
om de fleste har været med længe fornemmer jeg 
ikke svigtende engagement. Det der har været 
mest markant i år er sekretærens opstramning af  
møderne og dagsordenen til alles bedste. 

AD.4 AD.4 AD.4 AD.4 ---- regnskab regnskab regnskab regnskab    

Regnskabet blev gennemgået af Birte Bachmann, 
og blev efterfølgende godkendt uden kommen-
tarer. 

AD.5 AD.5 AD.5 AD.5 –––– indkomne forslag indkomne forslag indkomne forslag indkomne forslag    

Forslag A. Ændring af regnskabsår blev enstem-
migt vedtaget. 

Forslag B. Fjernelse af rabat til medlemmer over 
60 år, blev efter en del diskussion vedtaget med 
stemmerne 10 for, 2 imod og 5 undlod at stemme. 

AD.6 AD.6 AD.6 AD.6 –––– valg efter lovene valg efter lovene valg efter lovene valg efter lovene    

Følgende var i år på valg: 

På valg til bestyrelsen: På valg til bestyrelsen: På valg til bestyrelsen: På valg til bestyrelsen:     

• Formand: 
Karsten Friis 

• Formand for voksen/fælles 
Finn Mathorne  

• Sekretær: 
Jette Platou  

• Suppleanter: 
Ole Thystrup 
Niels Iversen , overtaget af Alf 
Johansen 

 

Alle modtager genvalg og den ny bestyrelse ser 
derfor ud som følger: 

Formand Karsten Friis 



Næstformand Toni Madsen 

Kasserer Birte Bachmann 

Sekretær Jette Platou 

Ungdomsformand Jesper Sonne 

Seniorformand Jesper W. Nielsen 

Voksen Fællesspilsformand Finn Mathorne 

Suppleant Ole Thystrup 

Suppleant Alf Johansen 

Valg til udvalgsposter:Valg til udvalgsposter:Valg til udvalgsposter:Valg til udvalgsposter:    

Ungdomsudvalget:Ungdomsudvalget:Ungdomsudvalget:Ungdomsudvalget:    

På valg til ungdomsudvalget: 

Kim Stålhøj 

Morten Randløv-Andersen 

Kim Stålhøj forlader udvalget 

Morten Randløv-Andersen modtager genvalg 

SeniorudvalgetSeniorudvalgetSeniorudvalgetSeniorudvalget::::    

På valg til seniorudvalget: 

KristianSerup 

Jeanette Frederiksen  

Kristian Serup forlader udvalget 

Jeanette Frederiksen modtager genvalg 

VoksenFællesspilsudvalget:VoksenFællesspilsudvalget:VoksenFællesspilsudvalget:VoksenFællesspilsudvalget:    

På valg til VFS-udvalget: 

Jens Kjerte 

Jan Jeppesen 

Jan Munk 

Per Nielsen 

Morten Terstrup 

Thomas Spange Olsen 

Finn Jørgensen 

Pernille Pedersen 

Jens Kjerte og Pernille Pedersen forlod udvalget i 
utide ved generalforsamlingen 2007. 

Alle andre modtager genvalg. 

Marie Micklenborg og Lars Østergård indgår i 
udvalget. 

AD.7 AD.7 AD.7 AD.7 –––– eventuelt eventuelt eventuelt eventuelt    

Der blev anmodet om at der blev oprettet en eller 
anden form for meddelelse ved udgivelse af Måløv 
Sport, enten som en meddelelse på forsiden af 
hjemmesiden, eller som en mail service. 

Thomas Spange Olsen erklærede generalforsam-
lingen 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. 

 


