
 

 
Formandens beretning 10. maj 2017. 
Jeg vil starte med at takke mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde 
igennem sæsonen: Mette (UU-formand), Niels Christian Blittrup (SU formand), Jens 
(MVUformand), Erling (kasserer) Trine (næstformand), Morten og Lars. TAK for en 
sæson, hvor jeg synes, at vi endnu engang har fået udrettet og forbedret noget – 
flyttet Højbjerg. Tak for det. 
 
En speciel tak til Stine, som overtog driften af cafeen for 2 sæsoner siden. Stine satte 
sit eget præg på cafeen, og har i de to sæsoner der er gået betydet rigtig meget for 
klubben. Både som person, men også atmosfæren i cafeen har været virkelig god. 
Sidste år takkede jeg naturligvis også Stine, og håbede at samarbejdet ville vare 
mange år endnu. Desværre skulle  det ikke være sådan. Stine har besluttet at holde 
“orlov” efter 18 år I café branchen, og vi ønsker hende held og lykke med det.   
 
Tak skal der selvfølgelig også lyde til Ove, som heldigvis stadig har energi og lyst til 
at gøre en indsats. Du er stadig en kæmpe hjælp, selvom du har afgivet nogle af de 
mange opgaver, du har løst i Højbjerg. Du har i en periode haft en lille assistent – 
Morten, som også skal have tak for indsatsen. 
 
En stor tak til Mette Quist, som har gjort en meget vigtig indsats på 
medlemsregistrering og bogføring i den forgangne sæson. Uvurderligt. Mette har bl.a. 
bidraget til at vores overgang til Badminton People er lykkes så godt som den er, så 
det fremover bliver noget lettere, og desuden har Mette stået for den 
daglige/ugentlige bogføring. Stor tak. Det er en stor opgave, og desværre også for 
stor til at Mette kan fortsætte i det samme omfang i den kommende sæson, og vi har 
derfor været nødt til at finde en anden løsning. Men strukturen er lagt, og tak for det.  
 
Tak til Michael Kjeldsen, som nu har været her i 2 sæsoner, og som har stor 
fortjeneste af den udvikling vi er i. Det var en markant ændring, da vi ansatte 
Kjeldsen for to år siden, og vi havde store forventninger, og de må siges at være 
indfriet. Kjeldsen kommer løbende med nye initiativer og holder bestyrelsen 
beskæftiget. Det er ikke alle ting, der gennemføres, men vi har et rigtig godt 
samarbejde til stor gavn for klubben. Håber det fortsætter fremover. 
 
Desuden en stor tak til alle andre der hjælper med at få tingene til at fungere 
– trænere, holdledere, initiativtagere som gør et fantastisk stykke arbejde – i 
bestræbelserne på at gøre Højbjerg til et godt sted at være. Også når vi laver helt 
specielle arrangementer, som eksempelvis DM på toppen af det hele. Her bruger 
omkring 60 medlemmer fra Højbjerg over 800 timer henover over de 4 dage stævnet 
foregår. Et arrangement, der også er næste år, og hvor vi håber på samme hjælp. 
Tak til alle de frivillige som bruger deres ferie som ledere på Fanølejren – et stykke 
historie, som stadig trækker fulde huse. Det er unikt. 
 
Og så skal der også siges tillykke. Tillykke til Morten Bødskov for modtagelsen af 
prisen, Årets Leder i Badminton Midtjylland. Bestyrelsen i Højbjerg valgte at indstille 
Morten til denne pris for sit store arbejde i Højbjerg og i forbindelse med DM, hvor 
Morten er den koordinerende figur. Kæmpe indsats. Og tillykke til Højbjerg/UU for at 
modtage prisen for Årets Ungdomsklub i Badminton Midtjylland – en stor cadeau til 
det store ungdomsarbejde der gøres i Højbjerg – for bredden såvel som eliten. 
 
 
 
 



 

Vi har jo et par beretninger og udvalgsformændene – Mette og Christian – kommer 
ind på det sportslige, og Erling på det økonomiske, som jeg kun kort vil berøre, og 
resten af denne beretning vil jeg fokusere på bestyrelsens arbejde i sæsonen der er 
gået og i den kommende – et arbejde der tager sit udgangspunkt i vores vision om at 
være den mest attraktive klub i regionen og sportsligt blandt de bedste i Danmark. 
 
Medlemssituationen og fremtidsudsigterne 
Efter en lang række år med medlemstilbagegang er kurven knækket. Ikke kun i 
Højbjerg, hvor vi har fået omkring 100 nye medlemmer, og nu er på omkring 650. 
Hele landet oplever stigende interesse for badmintonsporten. På landsplan er der 
kommet yderligere knap 2000  medlemmer. Dermed er medlemstallet igen godt på 
den anden side af 115.000 medlemmer. Og hvis man tæller firmaidrætten med er 
badmintonsporten den 6. største idrætsgren med over 130.000 udøvere. Det er vi 
glade for – ikke kun her i klubben, men også i Badminton Danmark og DGI.  
 
Vi er således lykkedes med vores strategi, og skal nu vurdere, hvorvidt vi fremover 
kan blive ved med at honorere vores medlemmers ønske om at spille, der hvor de 
gerne vil. Vi er faktisk ved at være en anelse presset på kapacitet på de mest 
attraktive tider. Vi er indtil nu lykkedes med at flytte lidt rundt på medlemmer, men 
det kan vi ikke være ikke sikker på, at vi kan blive ved med. Fortsætter den dejlige 
udvikling med revitalisering af interessen for badminton på det niveau vi har oplevet i 
den forgangne sæson, så er det en helt anden situation vi kommer til at stå overfor. 
Bestyrelsen vil i den kommende sæson bruge tid på at tænke i løsninger for denne 
udfordring. 
 
Information og kommunikation i klubben 
Kommunikationsmæssigt går det fornuftigt. Vi benytter hjemmesiden, facebooksiden 
og e-mail i kommunikationen med medlemmerne. Og  i forbindelse med 
kontingentopkrævning er det Badminton People. Vi er af den opfattelse at disse 
medier også fremover vil være de foretrukne. Der skal optimeres hist og her, så vi er 
sikre på at vores budskaber kommer frem og at medlemmerne nemt kan komme i 
forbindelse med udvalg og bestyrelse. Omkring kontingentopkrævning kan vi sige, at 
systemet fungerer med meget hurtigere indbetalinger til følge end tidligere, og 
dermed forbedret likviditet og meget færre skyldnere. Vi må til gengæld sige, at vi 
ikke er lykkedes med at kommunikere ud til klubfesten, som skulle have været 
afholdt i fredags den 5/5. Ikke, at der ikke blev kommunikeret, som der plejer, men 
interessen var der ikke lige. Måske grundet tidspunktet? Lå lidt tidligere end vi 
plejer?? Vi prøver igen næste år. 
 
Når vi taler kommunikation, så handler det jo også om ”ansigtet ud ad til” – vores 
grafiske profil og design – og vi har igennem denne sæson arbejdet med et nyt 
grafisk design og logo. Den grafiske identitet er blevet ændret løbende igennem 
Højbjergs historie – sikkert i forsøget på at holde sig moderne. Jeg husker selv 3 
forskellige logoer, og det seneste er ikke det bedste. Men det er selvfølgelig smag og 
behag. Vi er netop blevet færdige med den proces og nyt logo vil blive implementeret 
i den kommende sæson. Formålet har været at skabe et logo, der er mere moderne 
og alligevel tidsvarende/tidsløst, et logo som er enkelt og har særpræg, der gerne 
skulle bidrage til at differentiere Højbjerg fra andre badmintonklubber. Vi håber at I 
kan lide det – ellers vænner I jer nok til det med tiden. 
 
Vores værdier er ligeledes en væsentlig del af vores kommunikation – Fællesskab, 
Udvikling, Glæde, Engagement, Respekt – og vi er nu også klar til at rulle dem ud i 
klubben i den kommende sæson – sammen med det nye logo. I kommer til at høre, 
se og føle mere af dette i sæsonerne fremover. 



 

 
Cafeen 
Cafeen er er meget væsentligt omdrejningspunkt for miljøet i klubben – for klublivet. 
Og derfor en kæmpe ærgrelse at Stine stopper. Vi havde fat i noget godt. Vi gik 
selvfølgelig i gang med at lede efter en ny forpagter med det samme – tiden er knap 
– og vi har haft flere gode samtaler med interesserede. Mange af dem vil kunne 
levere på samme niveau som vi har været vant til. Det er ikke en nem opgave, men 
vi har en position, som gør os attraktive for nogle dygtige mennesker, og det er en 
fantastisk situation. Vi er langt med et par stykker, og håber at det går i orden med 
en af dem indenfor den næste måneds tid, således at vi kan være klar til den 15/8 
2017.  
 
 
DM i Århus 
Er nævnt allerede i min indledning, og jeg skal nøjes med at konstatere, at det er et 
super arrangement. Vi får stor ros af Badminton Danmark for vores evner til at stille 
dette på benene, og vi har et godt samarbejde med Viby og AB omkring 
arrangementet, hvilket er godt for badmintonkulturen i området. Samtidig giver det 
mulighed for at lave god markedsføring af vores klubber med øget medlemstilgang til 
følge. Vi er jo på igen næste sæson, og har faktisk lagt billet ind på arrangementet i 
19, 20 og 21 også. Vi skulle have gode chancer. 
 
Sportslige og økonomiske præstationer 
De sportslige præstationer vil blive gennemgået – og hold og individuelle 
præstationer fremhævet - i Spillerudvalgs Formandens beretning, og jeg vil nøjes 
med at konstatere at vores hold igen i denne sæson har klaret sig rigtig flot, og vi har 
kunne gennemføre sæsonen med 6 senior hold. Det viser noget om interessen, at 
det igennem sæsonen – som faktisk har været lidt plaget af skader – alligevel er 
lykkes at stille 6 senior hold. Det er godt gået. 
Jeg vil gerne fremhæve holdpræstationerne generelt. Det er begivenheder, som 
disse, som betyder alt for en klub, som Højbjerg. Badminton er en individuel sport, 
men fællesskabet og kammeratskabet fra holdturneringen – det at kæmpe sammen 
for at opnå et resultat, og det at tabe sammen og komme igen – skaber sammenhold 
og styrker klubben – og vi tror faktisk også, at det skaber endnu bedre individualister.  
 
Vi hylder meget gerne vores individualister, og glæder os over alle de mesterskaber, 
som de hiver hjem til sig selv og klubben, men uden holdturneringen var det ikke det 
samme. Vi så i finalekampen om det danske mesterskab mellem Skovshoved og 
TSS, hvordan det at spille en supervigtig holdkamp betyder rigtig meget for spillerne. 
Vi skal værne om den holdkamps-kulturen, som altid har haft stor betydning i 
Højbjerg. 
 
De økonomiske præstationer i den forgangne sæson kan vi også være ganske godt 
tilfredse med. Vi har et mindre overskud, og har lagt lidt til side til de væsentligste 
fremtidige udgifter, som må forventes at komme på hallen. Vi er således klar til, når 
de kommer. Hvert 5. år kommer der en rapport fra kommunen – udført af et 
rådgivende ingeniørfirma – omkring hallens aktuelle stand. I den rapport anbefaler de 
forskellige tiltag, som skal laves inden for en given periode. Denne rapport er netop 
modtaget, og ifølge den har vi nogle lidt større og dermed økonomisk tunge opgaver, 
der skal laves indenfor en kortere årrække. Vi skal selv finansiere halvdelen, og de 
penge skal man selv have sparet op. Vi er klar. 
 
 
 



 

 
Økonomien i en klub som vores kan kun løbe rundt, hvis vi er dygtige til at styre den 
på både indtægter og udgifter. Samtidig har vi jo alle sportslige ambitioner, som der 
også skal tages hensyn til – når vi skal leve op til vores vision, om at blande os 
i ”toppen”. Vi gør alt, hvad vi kan for at balancere netop disse to – økonomi og 
sportslige resultater. Faktisk kunne vi nok godt blande os endnu mere i toppen, hvis 
vi allokerede flere ressourcer til det sportslige, men resultatet ville blive en hal, der 
ikke lever til, hvad man kan forvente af ”Danmarks bedste badminton hal”. 
 
Den fornuftige økonomi hænger i den grad også sammen med gode sponsorer med 
interesse og veneration for netop Højbjerg. Vi har heldigvis flere der har været 
trofaste igennem mange år – og flere kommer til. Uden dem var det ikke muligt at 
drive Højbjerg, som vi gør. Mange tak for det. 
 
 
 
Afslutning 
Som nævnt er badminton igen i fremgang – generelt og i Højbjerg – hvilket  er godt 
nyt. Det vil ikke ændre meget på vores måde at drive klubben på.  
 
Vi skal stadig forfølge vores vision om "At være den mest attraktive badmintonklub i 
regionen uanset medlemmets alder, køn og niveau og sportsligt markere os blandt 
de bedste klubber i Danmark". 
 
Vi vil gøre det ud fra en værdibaseret strategi, hvor vi alle skal leve efter vores 
værdier: Fællesskab, Udvikling, Glæde, Engagement og Respekt. Disse værdier skal 
 

• Differentiere brandet Højbjerg 
• Motivere medarbejdere og frivillige 
• Guide adfærden i Højbjerg – internt og ekstern 
• Guide kommunikationen i Højbjerg 

 
Det tror vi på vil udvikle vores position, som en af de ”toneangivende” 
badmintonklubber i Danmark. 
 
At vi løbende forsøger at holde os ajour viser vores indførelse af et nyt logo, som vi 
håber, at I kan lide – ellers kommer I garanteret til det med tiden 
 
 
 
10. maj 2017 
Michael Locht 
Formand 


