Formandens beretning 17. maj 2018
Jeg vil gerne starte med at give en stor tak til ALLE de frivillige, der hjælper med at
få tingene til at fungere i Højbjerg i det daglige – 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.
Tak til alle, der får stævnerne til at fungere weekend efter weekend. Tak til
haludvalget, som hjælper med at holde hallen i ordentlig stand. Tak til
sponsorjægerne, som sørger for, at vi har virksomheder, der støtter Højbjerg.
En stor tak til mine bestyrelseskollegaer for et super samarbejde
igennem sæsonen: Brian Lund (UU-formand), Niels Christian Blittrup (SU formand),
Jens Deding (MVU formand), Erling Brødbæk (kasserer) Trine Kristensen
(næstformand), Morten Bødskov og Lars Kaack. TAK for en sæson, hvor jeg synes,
at vi igen har flyttet Højbjerg i den retning vi gerne vil. Tak for det.
Tak til Ove, som altid er der og heldigvis stadig har energi og lyst til
at gøre en indsats. Du er stadig en kæmpe hjælp – og vi havde også indstillet dig til
AURA’s Energibombe pris – hvor du fik en flot 2. plads, blandt 5 nominerede. Hos er
du stadig nummer 1;-).
Tak til Anders og Bistro 8270 for et godt samarbejde i det første år. Anders & Co.
har formået at skabe nogle meget hyggelige rammer omkring det sociale liv i
Højbjerg, og det er også kommet andre for øre, så Bistroen har også mange gæster
ude fra. Vi har et godt samarbejde med Anders, og vi håber på et samarbejde, der
kan række mange år frem i tiden.
En meget stor tak til Jan og Jeanette, for det store arbejde omkring bogføring – et
meget stort arbejde i en klub som Højbjerg – og noget som flere andre steder er
outsourcet. Uvurderligt.
En kæmpe tak til Mogens Søndergaard, som igennem mere end 20 år har været
sæsonplanlægger og planlagt alle holdkampe og stævner for Højbjerg. En kæmpe
opgave som kræver stort overblik, fleksibilitet og tålmodighed. Mogens har været en
kæmpe hjælp, som ikke har været synlig for de fleste, men han har sørget for at
sæsonprogrammet var lagt, når sæsonen starter i august. Mogens har valgt at
stoppe med udgangen af denne sæson, og giver stafetten videre til Peter Graversen.
Tak til både Mogens og Peter.
Endelig en tak til vores mange sponsorer, som gør det muligt at drive Højbjerg på
den måde vi gerne vil – med fokus på både bredde og elite. Uden alle disse
mennesker/virksomheder, som har stor veneration for badminton og Højbjerg kunne
det ikke lade sig gøre. Vi vil arbejde for at gøre os fortjent til denne støtte i årene
fremover. Tak.

Og så skal der også siges tillykke. Tillykke til Michael Kjeldsen for modtagelsen af
prisen, Badminton Danmarks Talentpris 2018. Bestyrelsen i Højbjerg valgte at
indstille Kjeldsen til denne pris for sit store arbejde i Højbjerg. Prisen går til en
talenttræner, cheftræner, sportschef, ildsjæl, der i den forgangne sæson har gjort en
ekstraordinær indsats for talentudviklingen i dansk badminton – og det mener vi, at
Kjeldsen gør i sit virke i Højbjerg – og dommerpanelet i Badminton Danmark mente
heldigvis det samme. Stort tillykke.
Tillykke skal der også lyde til Anders Skaarup, som i denne sæson vandt både DM
og EM i herredouble med Kim Astrup – super flot præstation. Og til Anders og
Alexandra Bøje med udtagelsen til Thomas/Uber Cup holdet.
At Højbjerg er så privilegeret at have en kultur med masser af frivillige er ikke noget
vi kan tage for givet, så det skal der til stadighed værnes om. Og at vi igen i år har
modtaget en officiel pris til en leder/træner (sidste år var det Årets Leder fra BD
Midtjylland til Morten Bødskov) vidner også om, at det vi gør respekteres rundt i det
ganske badminton-land. En super anerkendelse for det store arbejde, der gøres i
klubben generelt.
Resten af min beretning vil tage udgangspunkt i det værdigrundlag som er blevet
lanceret i denne sæson. Værdierne er blevet til ved input fra alle udvalg i klubben, og
folderen beskriver værdigrundlaget for bestyrelsen, ungdom og senior.
Værdigrundlaget er vores ledelsesværktøj, og som bestyrelse er det vores arbejde at
sikre at værdierne ”gør deres arbejde”:
• De skal differentiere Højbjerg fra andre badminton klubber, så vi bliver valgt
af både medlemmer og sponsorer
• De skal bidrage til indfrielse af vores vision (…om at være den mest attraktive
klub i området… Og være blandt de bedste i Danmark)
• De skal motivere os alle sammen til at gøre en indsats
• De skal guide adfærden og vores opførsel i klubben
• De skal guide kommunikationen i klubben
Vores værdier benævner vi FUGER – Fællesskab, Udvikling, Glæde, Engagement og
Respekt – og det er disse værdier, der skal bidrage til, at vi i dagligdagen og på sigt
lever op til det, vi lover, og de mål som vi sætter os.
•

•

De skal differentiere Højbjerg fra andre badminton klubber, så vi bliver
valgt af både medlemmer og sponsorer
o Hallens udvikling og vedligeholdelse – facade og renovering af
værelser mv.
o Skabelsen af de rette rammer om badminton, så vi øger oplevelsen
(podier, tilskuer faciliteter). Cafeen
o Medlems udvikling – vi har fået vendt udviklingen og ser nu igen
søgning til badminton.
o Markedsføring – ”Der er igen noget stort på vej i Højbjerg”
o Designudvikling
De skal bidrage til indfrielse af vores vision om at være den mest
attraktive klub i området… Og være blandt de bedste i Danmark
o Fanølejr, U60, Motionistgrupper, Miniton, 2-generationer turnering,
heppekor til Ligakampe, ”badminton for livet”, DM Aarhus, Fællesture
til DMU

•

•

•

De skal motivere os alle sammen til at gøre en indsats
o Bestyrelse og udvalgsmedlemmers evne til at ”walk the talk” – leve
værdierne - og vise passion for sporten og for at gøre noget for andre
mennesker har fokus – og vi har løbende værdisnak på møderne
De skal guide adfærden og vores opførsel i klubben
o Højbjerg har en stærk kultur, som der er respekt om i
badmintonkredse. Det handler om vores måde at være på og vores at
se badminton på. Det skal der løbende værnes om – og så skal vi
selvfølgelig udvikle os og følge med tiden
De skal guide kommunikationen i klubben
o Vores kommunikation fylder efterhånden mere og mere. På både
Facebook og hjemmeside er det vigtigt, at vi udlever værdierne, så vi
kan være noget for alle medlemmer. Vi er ikke i mål, men arbejder på
det.

Værdierne er baseret på en stærk kultur opbygget gennem tiden, og Højbjerg er i
dag en af de toneangivende badmintonklubber i Danmark. På trods af – eller måske
derfor – at vi er baseret på både bredde og elite. En position som vi skal værne om,
da badminton trods medlemsfremgang også – fortsat - er udsat for et pres for at
dyrke eliten og individualiteten.
I Højbjerg tror vi på, at elite/bredde skal gå hånd i hånd for at kunne levere de
verdensstjerner, som vi alle gerne vil have. Det er jo en ”on-going” bestræbelse,
men vi må sige, at sportsligt – og det er det, som det handler om – så er det meget
længe siden, at Højbjerg har gjort det så godt som i den forgangne sæson – set over
hele klubben – ungdom og senior.
Der er (måske) noget stort på vej igen ;-).
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