PORSGRUNN BADMINTONKLUBB
Årsberetning 2010
Årsmøte for 2009. Årsmøtet ble avholdt 09.03 2010
Økonomi
Klubben har en sunn økonomi. Balanse pr.31.12.10 kr. 71132,32
Overskudd for 2010 er kr. 8369,67
Treningskvelder
Treningen i år har foregått på følgende kvelder:
Tirsdag 19:30-22:00
Fredag 19:00-22:00 I løpet av året har tidspunktet her endret seg til 18:00-21:00
På tirsdager er 3 baner forbeholdt ferske spillere. Disse har fått opplæring av trener,
kinesiske Chai Shenyuan.
Det har vært stor pågang av spillere på treningskveldene gjennom året, også med ventetid
for å få spilt. Flere har etterlyst en klarere organisering av treningskveldene. Det ble
derfor igangsatt en form for seriespill i en gruppe A og en Gruppe B, med premie på
slutten av sesongen. Styret mente dermed at man ville skape mer struktur på treningene
og at man ville skape et enda større engasjement rundt spillet. Etter noen forsøk viste det
seg at interessen nok ikke var så stor for dette som man først antok, og man avviklet
derfor seriespillet. På slutten av 2010 har Kåre Solberg og Trond Solli arbeidet for å få til
et seriespill i double med faste makkere, organisert i to grupper, A og B. Dette vil bli
forsøkt fra januar 2011.
Styremøter
Det er avholdt 3 styremøter i 2010.
Konkurranser interne
Klubbmesterskap
Klubbmesterskapet ble avholdt 14.mars 2010.
Klubbmester i 2010: Single:

Christian Blaurock

Double: Christian Blaurock og Petter Ellefsen

Konkurranser eksterne
Christoffer og Alexander deltok i "Ferske fjes-turneringen" i Sandefjord høsten 2010.
Dugnader
Dugnad er utført hos COOP PRIX i Porsgrunn med vareopptelling. (29.oktober )
Meget godt oppmøte på denne.
Vi har også solgt lodder for badmintonforbundet. Klubben får også tilskudd fra Norsk
Tipping via de såkalte Grasrotmidlene og har fått inn 7510,97 kroner i 2010. 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
Specsavers Erland Hansen Optikk, Porsgrunn har sponset med kr. 5ooo,Reklameskilt for våre sponsorer henger i Heistadhallen. ( COOP PRIX, a-betong og NCC
Roads) NCC Roads har nå sagt opp denne avtalen med oss før avtaletiden er utløpt.
Skiltene fra dette firmaet vil derfor bli fjernet.
Rekruttering
Oppmøtet har som nevnt vært stor på treningskveldene. Vi har ikke kapasitet til å ta imot
særlig flere medlemmer.
Treningstur til Danmark
Ingen slik tur ble arrangert i 2010.
Diverse
Valg årsmøte for 2010
Formann:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Revisor:
Valgkomite:

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

Antall medlemmer i klubben 31.12.2010 : 49.
35 voksne og 14 ungdommer (under 20 år)
For styret
Trond Solli

Valgt for 2 år
Valgt for 2 år
Ikke på valg (1 år igjen)
Ikke på valg (1 år igjen)
Ikke på valg (1 år igjen)
Ikke på valg (1 år igjen)
Gjenvalg
(2år)
Gjenvalg
(1år)
Gjenvalg
(1år)

