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GGGGENERALFORSAMLINGENERALFORSAMLINGENERALFORSAMLINGENERALFORSAMLING    
Generalforsamlingen blev afholdt den 26. 
feb. 2009 og alt foregik i god ro og orden, 
med Thomas Spange Olsen som dirigent. 
Bestyrelsen havde stillet forslag om, at 
udvide bestyrelsen med ét bestyrelses-
medlem og samtidig reducere antallet af 
suppleanter fra to til én.  
Forslaget blev enstemmigt vedtaget og 
bestyrelsen har konstituerede sig som 
følger: 
 
Formand Karsten Friis                              
Næstformand Toni Madsen                         
Kasserer Birte Bachmann                            
Sekretær Jette Platou                                 
Ungdomsformand Jannie Refsgaard                   
Seniorformand Jesper W. Nielsen                
VFS formand Finn Mathorne    
Medlem Ole Thystrup                                   
Suppleant Jesper Sonne 
 
Regnskabet blev godkendt uden kom-
mentarer og valg af bestyrelses- og ud-
valgsmedlemmer blev afviklet.  
Karsten Friis takkede Jesper Sonne, som 
har valgt at stoppe som ungdoms for-
mand, for en god indsats. 
Generalforsamlingen blev vanen tro af-
sluttet med en bid brød og lidt væske til 
ganen. 
  
Formændenes bFormændenes bFormændenes bFormændenes beretninger:eretninger:eretninger:eretninger:                             
Alle i afkortet version, beretningerne kan 
læses i fuld version på MBC´s hjemme-
side: http://www.maalov.dk/ 
 
BestyrelseBestyrelseBestyrelseBestyrelsens beretning v. Karsten Friis:ns beretning v. Karsten Friis:ns beretning v. Karsten Friis:ns beretning v. Karsten Friis:    

Jeg har den store glæde og tilfredsstillel-
se 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 7. gang jeg har 
denne ære, men det er første gang, det 
skal foregå i vinterens mørke. Generalfor-
samlingen plejer jo at foregå i slutningen 
af maj måned, man på sidste generalfor-
samling blev det besluttet at flytte vores 
regnskabsår så det følger kalenderåret i 
stedet for badminton sæsonen.  
 
Vi har i år øget vores medlemstal, til det 
højeste i klubbens historie, nemlig 554. 
Det lykkedes os trods svære forhandlin-
ger på året halfordelingsmøde på rådhu-
set, at sikre stort set status quo i halforde-
lingen for den kommende sæson. 
Det var interessant at konstatere på hal-
fordelingsmødet, i hvilken grad der er 
mangel på haltid i Måløvområdet. I hen-
hold til det indrapportere medlemstal pr. 
1/12-08 havde Måløvklubberne krav på i 
alt 135 haltimer ud af kommunens samle-
de antal på 439 haltimer. Men der er kun 
106 haltimer til rådighed i Østerhøj- og 
Måløvhallerne. D.v.s. der mangler næsten 
haltimer svarende til en hel hal i Målø-
vområdet. 
 
Jeg vil gerne takke alle bestyrelsesmed-
lemmer for et godt samarbejde i det for-
løbne 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. 
 
Ungdommens beretning v. Jesper SonneUngdommens beretning v. Jesper SonneUngdommens beretning v. Jesper SonneUngdommens beretning v. Jesper Sonne    
Da sæsonen 08/09 Startede op i midten 
af august var det med store ambitioner 
om, at vi skulle prøve at lave 3 hold mini-
ton og få ungdomstræningen op på et 
højere niveau, som træneren så smukt 
udtrykte det. Dette er efter min mening 
lykkedes over al forventning.  
 
Vi har også i år afholdt træningsweekend, 
forældre-barn turnering og juleafslutning, 
med det der nu hører til og med god til-
slutning af både børn og forældre. Vi hav-
de også ca. 20 spillere og Emil til LBS i 



Fredericia i efterårsferien, og som tidlige-
re blev det en stor succes. 
 
I Holdturneringen er det blevet til en flot 
førsteplads for vores U-11 hold. De skal til 
LM for hold, som spilles i København i 
marts. De andre 5 hold har også fået go-
de placeringer. Og derudover har vi 11 
spillere der skal til LM individuelt.  
 
Den nye ungdomsudvalgsformand bliver 
Jannie Refsgaard, som er kendt i klubben 
som en aktiv spiller. Jeg har tillid til at hun 
sammen med de øvrige medlemmer af 
ungdomsudvalget vil føre ungdomsafde-
lingen sikkert gennem de næste mange 
sæsoner. 
 
Senior beretning v. Jesper W. NielsenSenior beretning v. Jesper W. NielsenSenior beretning v. Jesper W. NielsenSenior beretning v. Jesper W. Nielsen    
Igen i år kan vi i seniorafdelingen se tilba-
ge på en masse positive ting.  
 
Vi har fået ny træner, som har gjort en 
kæmpe indsats for at få det hele til af fun-
gere. Der er virkelig kommet gang i udvik-
lingen af vores yngre spillere, som hver 
torsdag har 3 kvarters fokustræning, hvor 
det kun er dem som har Kims øjne. Dette 
har været med til at øge motivationen for 
de yngre spillere og flere og flere begyn-
der at spille fast på seniorholdene. 
 
Omkring holdkampene skal det siges at 
vores målsætning om at blive i serie 1 
med førsteholdet, som det ser ud, bliver 
fuldført. Derimod bliver det svært for 2. 
holdet at rykke til serie 2 efter weeken-
dens nederlag til Holte. Det er rigtig ær-
gerligt, men de vigtige kampe i denne 
sæson har også været de kampe hvor vi 
ikke har kunnet stille stærkeste hold. Her-
reholdet er blevet en realitet i denne sæ-
son og gør at de resterende herrer også 
kommer ud! Dette betyder at stort set alle 
nu har mulighed for at spille holdkampe, 
så tiltaget vi gjorde ved at tilmelde dette 
hold, mener jeg har været en succes.  
På lægterne har vi igen nydt tilskuernes 
opbakning og tak for det 
 
Af vores sociale arrangementer kan vi jo 
ikke løbe fra vores bankospil. Igen i år fik 
vi afviklet det uden alt for mange sure 

mennesker, som ikke vandt noget. Der 
var dobbelt så mange mennesker som 
sidste år, så vi i indeværende sæson nå-
ede op på omkring 50 mennesker. Mange 
af lokalsamfundets forretninger sponsore-
rede gaver og alt i alt var det en fantastisk 
novemberaften. Dette er uden tvivl noget 
som vi arbejder videre med til næste sæ-
son. 
 
Som tidligere nævnt ser vi nu allerede 
mod den nye sæson, som er under plan-
lægning. Der vil forhåbentlig blive mange 
nye tiltag, både på banen og uden for ba-
nen. Allerede nu arbejder vi på at optime-
rer udviklingen af de unge spillere og 
hyggen omkring holdkampene.  
 
Så jeg ser mod den nye sæson med stor 
optimisme og spænding og vil om nogle 
måneder takke af for sæsonen 08/09, bå-
de til udvalget og ikke mindst bestyrelsen. 
 
VFS beretning VFS beretning VFS beretning VFS beretning v. Finn Mathov. Finn Mathov. Finn Mathov. Finn Mathorrrrnenenene    
Vi har i år haft en uændret tilslutning til 
fællesspillet på 145 medlemmer, hvilket 
er tilfredsstillende. Onsdag i GMH er ble-
vet optimeret og fungerede bedst socialt 
sidste år, men har i år været det dårligst 
besøgte – mystisk og uforklarligt. 
 
Vi har igen i år haft 10 hold med i holdtur-
neringen.  
Veteran 1 kom i eliterækken og fik som 
ventet meget hård modstand, men vandt 
dog den sidste kamp i grundspillet. De 
kæmper i øjeblikket for overlevelse i ned-
rykningsspillet, men rykker tilsyneladende 
ned i mesterrækken.  
Veteran 2 stillede i år op i B-rækken med 
fuldt veteran hold og de ligger midt i ræk-
ken. 
Mix. 4 ligger til at vinde deres række, de 
øvrige klarer sig pænt om end mix. 2 har 
fået den modstand de udbad sig !  
 
Vi havde i denne sæson lagt den interne 
holdturnering i starten af september før 
den egentlige holdturnering gik i gang. 
Det var en god ide med større engage-
ment fra holdene og med god træning.  
 



Igen i år vil jeg sige tak til udvalget for 
jeres fortrinlige arbejde. Det er ikke altid 
lige nemt at finde nye medlemmer til ud-
valget, det skal dog også ses i lyset af at 
vi er vokset til 14 medlemmer, men når 
først folk har prøvet at fungere i udvalget, 
er de meget trofaste og for anden gang i 
min formandsperiode, er der ikke nogen 
der har ønsket at trække sig fra udvalget. 
Tak for jeres indsats og opbakning. 
Tak til holdlederne som igen i år har haft 
godt styr på holdene. 
 
Igen i år har seniorudvalget, med Jesper 
som primus motor, arrangeret fælles jule-
spil samt arrangeret et godt og velbesøgt 
bankospil. Flot klaret og godt for os som 
klub. 
 
Igen i år tak til bestyrelsen for at godt og 
hyggeligt samarbejde. 
 

SÆSONAFSLUTNINGSÆSONAFSLUTNINGSÆSONAFSLUTNINGSÆSONAFSLUTNING    
Voksen Fællesspil, seniortræning og ba-
nespil slutter med udgangen af April. 

Ungdomstræningen slutter med udgan-
gen af juni. 

SOMMERSPILSOMMERSPILSOMMERSPILSOMMERSPIL    
Når sommeren kommer og badminton-
sæsonen, og dermed den almindelige 
træning, slutter for MBC´s medlemmer, 
starter sommerspillet, som giver mulighed 
for badmintonspil i maj, juni og august. 
Sommerspillet er for alle medlemmer og 
en rigtig god mulighed for at holde sig i 
form over sommeren!  

Vi spiller én gang om ugen, der bliver ikke 
sat egentlige spillerunder og alle kan spil-
le med/mod hinanden. Ugedagen og hal  
bliver meldt ud på et senere tidspunkt!! 

KALENDER    
AKTIVITETER                                                             AKTIVITETER                                                             AKTIVITETER                                                             AKTIVITETER                                                                 

17-18/04-09 Klubmesterskaber for ungdom 

14-18/04-09 Klubmesterskaber for voksne 

18/04-09 Klubfest 

 

AFLYSNINGER                                                           AFLYSNINGER                                                           AFLYSNINGER                                                           AFLYSNINGER                                                           

09/04-09 
Påskeferie starter, Hallerne lukket til 
og med den 13. april  

28/05-09 
Miniton aflyst p.g.a. forårskoncert i 
Østerhøjhallen 

 

KLUBMESTERSKAB   

2009    
OBS – OBS – OBS 

VIGTIG MEDDELSE 
I skal alle være opmærksomme på at 
MBC klubmesterskab i år afholdes i ugen ugen ugen ugen 
lige efter påskelige efter påskelige efter påskelige efter påske, og altså ikkeikkeikkeikke som vi ple-
jer i sidste uge af april -  det vil sige at vi 
spiller de indledende kampe fra den 14141414----
17/417/417/417/4 og holder finale stævne med fest om holder finale stævne med fest om holder finale stævne med fest om holder finale stævne med fest om 
aftaftaftafteeeenen d. 18/4nen d. 18/4nen d. 18/4nen d. 18/4.  
 
Der er sidste tilmelding til klubmesterska-
berne den 3. aprilden 3. aprilden 3. aprilden 3. april – det er for at give dem 
der skal lave program og lodtrækning en 
chance for at holde påskeferie. Tilmelding Tilmelding Tilmelding Tilmelding 
kan ske på hjemmesidenkan ske på hjemmesidenkan ske på hjemmesidenkan ske på hjemmesiden    (hvor man også 
kan se opstillings reglerne), til banesæ til banesæ til banesæ til banesæt-t-t-t-
terne eller til trterne eller til trterne eller til trterne eller til træææænere.nere.nere.nere.    
Vi skal gøre opmærksom på, at vi i år ikke 
afvikler finaler i løbet af ugen, så tilmel-
ding til KM indebærer, at man skal kunne 
stille op på finaledagen d. 18/4 (skader og 
tilsvarende force majeure undtaget) ellers 
bliver man diskvalificeret ! 
 
Ungdommens klubmesterskab forsøges 
afviklet sideløbende med voksen klubme-
sterskab. 
 
 


