PORSGRUNN BADMINTONKLUBB
Årsberetning 2009
Årsmøte for 2008. Årsmøtet ble forsøkt avholdt 03.03 2009, men på grunn av meget
dårlig frammøte måtte årsmøtet flyttes til 28.04.09. Frammøtet her var tilstrekkelig til at
vedtak kunne fattes.
Treningskvelder
Treningen i år har foregått på følgende kvelder:
Tirsdag 19:30-22:00
Fredag 19:00-22:00
På tirsdager er 3 baner forbeholdt ferske spillere. Disse har fått opplæring av Lasse Olsen
i høsthalvåret og av ny trener, kinesiske Chai Shenyuan, i vårhalvåret.
Styremøter
Det er avholdt 4 styremøter i 2009.
Konkurranser interne
Klubbmesterskap
Klubbmesterskapet ble avholdt 15.mars 2009.
Klubbmester i 2009: Single:

Christian Blaurock

Double: Christian Blaurock og Kåre Solberg
Klubbserie
Vi bestemte seinhøstes at vi skal forsøke å komme i gang med en klubbserie for
medlemmene med start etter nyttår 2010.
Konkurranser eksterne
Dessverre har ingen av våre medlemmer deltatt i eksterne konkurranser i 2009.
Dugnader
Dugnad er utført hos COOP PRIX i Porsgrunn med vareopptelling. (1.november )
Vi har også solgt lodder for badmintonforbundet. Klubben får fra i år av også tilskudd fra
Norsk Tipping via de såkalte Grasrotmidlene og har fått inn drøyt fire tusen kroner 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
Reklameskilt for våre sponsorer henger i Heistadhallen. ( COOP PRIX, a-betong og NCC
Roads)
Rekruttering
Oppmøtet på treningskveldene og klubbens betalende medlemmer har de siste åra vært på
nedadgående. Det er derfor hyggelig at vi nå ser ut til å ha fått snudd denne trenden og
igjen kan oppleve relativt stor pågang fra nye medlemmer. Vi må få anta at dette nok i
hovedsak skyldes to framstøt vi gjorde mot media inneværende år manifestert gjennom
annonsering i lokalpressen og en flott helsides reportasje om klubben i Varden.
Jubileumstur til Aalborg, Danmark
Som en markering av klubbens 10 første år, besluttet styret å arrangere en jubileumstur til
Danmark 20-22.november.10 medlemmer deltok på en meget vellykket tur der vi var
innkvartert på et idrettssenter med gode rom og god mat. Vi spilte /trente badminton i 2
økter à 3timer (!) lørdag i en flott badmintonhall og hadde en velfortjent god middag på
en god restaurant i Aalborg. Returen foregikk i samlet flokk med Superspeed til Larvik
søndag.
Diverse
For å spare på utgiftene har vi gjennom Anette Rolff kjøpt et større antall fjærballer til
god pris i Tyskland.
Valg årsmøte for 2009
Formann
Tore Kaarstein
Kasserer
Frank Arne Stamland
Sekretær
Trond Solli
Styremedlem Kåre Solberg
Styremedlem Anette Rolff
Varamedlem: Hans Petter Karlsen
Revisor
Valgkomite

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

Antall medlemmer i klubben 31.12.2009 : 41.
32voksne og 9 ungdommer (under 19 år)
For styret
Trond Solli

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

