Formandens beretning 9. juni 2020
Stærkt fundament sikrer fortsat fremgang - selv i trængselstider.
Set i bagspejlet har sæsonen 2019/2020 været en helt igennem anderledes sæson end vi
plejer, og som vi forhåbentlig ikke skal opleve igen lige med det samme. Den bragte fra
starten sygdom på vigtige poster, men viste heldigvis også, at i Højbjerg hjælper vi hinanden,
når behovet er der, og at ingen er uundværlig. Der mærker man Fællesskabet – der bliver
løftet i flok. 1000 tak til alle dem der tog en ekstra tørn, da det var påkrævet.
Og så kom der lige en Coronavirus, som hele Danmark skulle forholde sig til, og som satte
alt på hold. Men som alligevel krævede en indsats fra mange i Højbjerg. Vi har skullet søge,
om hjælpepakker, og vi har skullet finde en ny forpagter, da Bistroen måtte lukke. Begge
dele er nu faldet på plads. Vi har modtaget hjælpepakker, og er kommet økonomisk fint
igennem krisen, og vi har fundet en ny cafebestyrer i Mette Resdal Koch, så vi har sikret det
meget centrale sociale samlingspunkt i cafeen, og vi er overbeviste om, at Mette er den helt
rigtige for Højbjerg – vil endda gå så vidt som til at sige, at vi ”topper” den endnu engang i
forhold til tidligere. Tak til alle dem der bidrog med dette. Og tak til alle medlemmer, som har
været tålmodige i forhold til den lange ventetid på at komme i hallen, og for deres forståelse
for situationen i forhold til kontingentet. Vi har ikke modtaget nogen henvendelser vedr.
kontingent-refusion, hvilket vi er meget glade for. Tak. Til gengæld vil vi, når muligt forlænge
sæsonen i juni måned.
Og selvfølgelig en kæmpe stor tak til ALLE 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. Og havde det ikke
været for Coronavirus, som havde vi på nuværende tidspunkt haft gennemført TUC 2020.
Det bliver nu i uge 41, og måske i en helt anden version end vi havde forestillet os. Tak til alle
de frivillige som bruger deres ferie som ledere på Fanølejren – et stykke historie, som vi nu
må tage en pause fra – også grundet Corona, men vi vender frygteligt tilbage i 2021,
garanteret med fuld hus. Det er unikt. Tak til alle, der får stævnerne til at fungere weekend
efter weekend. Tak til UU og SU for at holde styr på ungdom og senior aktiviteterne. Tak til
haludvalget, som hjælper med at holde hallen i ordentlig stand. Tak til vores dynamiske
sponsorudvalg, som sørger for, at vi har flere og flere virksomheder, der støtter Højbjerg –
ikke bare i forhold til Liga-holdet, men på alle niveauer i klubben. Og i den forbindelse
selvfølgelig tak til alle sponsorer – store som mindre. Det er helt afgørende for at Højbjerg
kan gøre det som vi gør. Vi vil arbejde for at gøre os fortjent til denne støtte i årene fremover.
Tak.
Tak til Ove, som er ved at være klar igen. Tak til Karen for at holde styr på U60’erne og alle
deres arrangementer. Tak til Kjeldsen, for det store engagement og drive – og til
trænerteamet, som igen i år har skabt gode resultater. Vi glæder os vildt til at se, hvad Final
4 bringer, og under alle omstændigheder er det super flot at være i finalen.
Og endelig en stor og sidste tak til mine bestyrelseskollegaer for et super samarbejde
igennem sæsonen: Erik (sponsorudvalg), Gustav (UU-formand), Niels Christian (SU formand),
Jeanette, Erling (kasserer) Trine (næstformand) og Morten. Tak for en sæson, som vi nok ikke
glemmer lige med det samme.
For mit eget vedkommende bliver det også en STOR TAK for nu til jer alle. Det blev til 11 år
som formand, hvilket jeg virkelig har nydt. Det har været en fornøjelse, og jeg føler, at
Højbjerg er i rigtig god gænge, hvilket vi alle kan være stolte af. Og jeg glæder mig til at følge
med fra sidelinjen i de kommende år.

Fremtiden ser lys ud
Det har som nævnt indledningsvist været en ”mærkelig” sæson, men det er min klare
overbevisning at Højbjerg er kommet godt igennem, og stadig står stærkt i forhold til
fremtiden. Vi er en af de toneangivende klubber i Danmark – på alle fronter. Sportsligt
(ungdom, senior, veteran, handi) og med faste holdninger. Vi er rimelig helstøbte – driver en
dejlig klub som hele tiden udvikles, og tager del i debatten om badminton i Danmark, hvilket
er væsentligt, hvis vi fortsat skal fastholde vores position, som en af dem, der sætter
niveauet. Det bliver nogle spændende år, hvor der også skal skiftes formand i Badminton
Danmark, noget der kan komme til at påvirke klubberne i de kommende år. Jeg håber, at det
bliver en sejr for at tættere samarbejde med klubberne, så klubberne kan få lidt bedre vilkår i
fremtiden end vi har i dag. Vi har forsøgt at præge formandsvalget, og uanset udfaldet skal vi
fortsætte med at være aktive i debatten. Og forhåbentlig kommer vi også fint i gang med en
ny sæson efter denne nedlukning. Måske på en anden måde, men så klarer vi også det.
Vi vil også fortsat forsøge, om vi kan bringe store turneringer til området, nu hvor DM/TUC
ikke længere er aktuelle. Det er vigtigt for den almene interesse for badminton, som Højbjerg
skal bidrage til, og det er en sjov måde at skaffe penge til klubben. Vi har bevist flere gange,
at vi kan skaffe de frivillige der skal til, og at vi kan løfte opgaven til alles tilfredshed.
Der arbejdes også med tanker omkring udvikling af hallens kapacitet. Højbjerg er presset på
det punkt, og der er meget positive tanker i kommunen omkring nye haller. Så det skal
udnyttes.
Så projekter er der nok af, og engagementet er stort, og så længe at alle projekter har fokus
på noget vi kan være fælles om, og som øger den enkeltes glæde ved badminton spillet og
udføres med respekt for deltagere og interessenter så vil udviklingen være yderst positiv og
til gavn for alle medlemmer i Højbjerg – og for badminton sporten i almindelighed.
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