PORSGRUNN BADMINTONKLUBB

ÅRSBERETNING 2011
Årsmøte for 2011. Årsmøtet ble avholdt 15.02.2011
Økonomi
Klubben har fortsatt en sunn økonomi. Balanse pr. 31.12.2011 er kr. 89 774,32
Overskudd for 2011 er kr. 18642,-.
Treningskvelder
Treningen i år har foregått Heistadhallen på følgende kvelder:
Tirsdag 19:30-22:00
Fredag 19:00-22:00
Denne sesongen har Christian Blaurock vært trener for ferske spillere den første timen på
tirsdager.
Fra uke 41 ble vi tildelt treningstid onsdager fra 19.00-20.30 i den nye hallen på Menstad.
Dessverre tok det lang tid før stativ og nett var på plass, slik at treningen først kunne
starte i desember.
Styremøter
Det er avholdt 3 styremøter i 2011.
Konkurranser interne
Klubbmesterskap
Klubbmesterskapet ble avholdt lørdag 5.mars 2011.
Klubbmester i 2011:
Single jenter, under 19år: Sarah Louice Kristiansen
Single gutter, under 19 år: Carl Martin Karlsen
Single damer:
Sarah Louice Kristiansen
Double damer:
Heidi Øverås
(her ble det kun kåret en vinner, da man spilte serie med ulike partnere)
Single herrer:
Per Helge Bergan
Double herrer:
Carl Martin Karlsen og Frank Arne Stamland

Konkurranser eksterne
Christian Blaurock og Erik Langeland deltok i kretsmesterskapet Hårkollhallen på
Nøtterøy. Våre spillere vant doubleturneringen, og Christian kom på en fin 2.plass i
singel. Gratulerer med flott innsats!
Dugnader
Vår «tradisjonelle» dugnad på COOP-PRIX i Porsgrunn ble dessverre ingenting av på
grunn av omfattende ombygging av butikken.
Vi har solgt lodd for badmintonforbundet, men i år fikk vi bare 10 loddbøker. Vi hadde
regnet med inntekter fra 30 bøker, slik at vi også her ligger under budsjetterte inntekter.
Klubben får også i år tilskudd fra Norsk Tipping via de såkalte Grasrotmidlene, og vi har
fått inn ca. kr.7000, - her. Det er viktig at medlemmer registrerer sin støtte til Porsgrunn
badmintonklubb i forbindelse med eventuell egen tipping, og det er også ønskelig om
man ber andre også om slik støtte.
Sponsorer
I 2011 har vi kun reklameskilt i Heistadhallen fra en sponsor, COOP PRIX.
Klubben bør nok gjøre framstøt for å søke støtte fra flere sponsorer i byen og nærmiljøet.
Ikke minst vil klubben ha behov for økte inntekter i forbindelse med at vi nå også betaler
treningstid i Menstadhallen.
Rekruttering
Oppmøtet på treningskveldene har i 2011 vært god, spesielt på tirsdagskveldene. Etter at
vi har ansatt Christian som trener ser vi også at det er kommet flere ferske, unge fjes.
Dette er selvsagt meget positivt for klubben og framtida. Medlemstallet er nå kommet
opp i 52, og det er jo en meget gledelig utvikling. Likevel er det på sin plass å nevne at
det foreløpig ikke er så mange som møter opp til trening i Menstadhallen. Dersom ikke vi
klarer å snu denne trenden, kan det bli nødvendig å diskutere hvorvidt klubben bør ta seg
råd til å fornye avtalen med Skien kommune.
Treningstur til Danmark.
På grunn av manglende interesse ble det ikke arrangert en slik treningstur i 2011.

Valg årsmøte for 2011
Formann
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem:

Tore Kaarstein
Frank Arne Stamland
Trond Solli
Kåre Solberg
Anette Rolff
Hans Petter Karlsen

1 år igjen
Valgt for 2år
1 år igjen
Valgt for 2år
Valgt for 2 år
Valgt for 2 år.

Revisor
Valgkomite

Erik Langeland
1 år igjen
Kåre Solberg og Hans Petter Karlsen (1 år igjen)

Antall betalende medlemmer i klubben 31.12.2011 : 52.
37 voksne og 15 ungdommer (under 19 år)
15 av medlemmene har blitt medlemmer i løpet av året og har derfor kun betalt
kontingent for et halvt år.
Diverse
Vår trofaste senior, Steinar Stamland, fylte 80 år dette året og ble fortjent utnevnt til
æresmedlem av klubben. Som en anerkjennelse av hans store innsats for klubben
besluttet Styret å gi ham gratis medlemskap livet ut.

For styret
Trond Solli
Sekretær

