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BBC ønsker alle
en god jul
og et godt nytår
        - vi ses i
        hallerne i 2009

God jul og godt nytår
Endnu en halv sæson er gået i Brande Badminton Club. Den mest vil blive husket for 
den helt store fremgang i vores ungdomsafdelling.
Det var i sidste sæson dejligt at se, at der igen kom medlemstal omkring de 100, men i 
denne sæson kom en vild tilgang, som er blevet så stor, at der er kommet en venteliste. 
Det er et positivt problem, som der er arbejdet meget med og to nye hold er oprettet. 
Tak til de nye trænere/hjælpere som er blevet en del af den efterhånden store stab af 
hjælpere. Der har været mange til at hjælpe  omkring  vore træningshold, hvilket også 
har givet et fl ot resultat hvad angår antallet af spillere.
Der ville i denne sæson  have været endnu fl ere spillere hvis vi fra start have haft både 
trænere og haltimer nok. Det er noget der skal arbejdes mere med i det nye år,  så vi er 
bedre klar til at tage imod alle til næste sæson.
Det er også i det første halvår at klubben fi k en Elite spiller da Phillip Seerup, som første 
års U13 har spillet sig ind blandt landets bedste.
Jeg vil gerne sige tak til alle hjælpere, trænere, bestyrelsesmedlemmer og ikke mindst 
vore sponsorer, som gør det muligt at give lige det sidste  løft i vores økonomi til, at 
klubben kan  gøre det  attraktivt at være spiller i Brande Badminton Club.
Der er i denne sæson blevet indkøbt spilletrøjer til samtlige medlemmer i ungdomsaf-
delingen. Dette har været muligt, dels p.g.a. at spillere fra ungdomsafdelingen sidste 
år omdelte telefonbøger, og allermest p.g.a. vores hovedsponsorer, som vi i klubben 
kan takke for den gode støtte gennem mange sæsoner. 
Brande Badminton Club er en klub i voldsom medgang. Det betyder også, at vi gerne 
vil have fl ere hænder til at opretholde  vore aktiviteter. Det er nu vi skal gøre os klar 
til fremtiden og det håber vi I alle vil være med til.

Glædelig Jul og Godt nytår
Formand, Lars Heide
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Kontakter
i BBC

Brande Badminton Club
Ole Bendixvej 1,
7330 Brande

Telefontavlen
Formand Lars Heide,
97 18 23 21

Næstformand
Jens Pedersen:
97 18 14 05

Kasserer Kurt Sørensen, 
96 42 01 06 

Kenneth Raahauge,
97 18 10 56

Jan Andersen,
97 18 32 32

Banefordeling:
Jens Pedersen,
97 18 14 05

Ungdom: Jan Andersen, 
97 18 32 32

Kartotek: Kurt Sørensen, 
96 42 01 06

Brande Hallerne:
97 18 08 78
Brande Hallerne Fax:
97 18 31 29

Fjerbolden

Ansvarshavende: Kenneth Raahauge, 97 18 10 56
    
Tryk: Brande Bladet, Storegade 25, tlf. 97 18 28 38

Fjerbolden trykkes i et oplag på 370 eksemplarer og 
uddeles til alle medlemshusstande.

Tak til alle 
sponsorer
Tak for hjælpen gennem 
annoncering i Fjerbol-
den.
Med håb om et fortsat 
godt samarbejde,  og 
endnu en stor tak for 
hjælpen.

Med sportslig hilsen
Brande Badminton Club

Aktivitetskalender
14/15 februar:  Nordea Begynder Stævne

30. marts:   Afslutning af sæson i hallerne

3. april:  Badmintonafslutning Ungdom

30. april:  Afslutning af sæson på skolerne
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Formanden Lars Heide bød 
velkommen til årets general-
forsamling.
   
1) Valg af dirigent: 
Kenneth Raahauge blev 
valgt. Dirigenten kunne 
konstatere at generalforsam-
lingen var korrekt varslet 
iht. vedtægterne, hvorefter 
ordet blev givet videre til 
formanden for bestyrelsens 
beretning.
   
2) Bestyrelsens beretning:
Bestyrelsens beretning 
til generalforsamlingen 
2007/2008 blev godkendt. 
Beretningen forefindes 
nedenfor.
   
3) Fremlæggelse af
regnskab:
Regnskabet blev fremlagt af 
kassereren Kurt Sørensen, 
og dette blev godkendt.
Regnskabet viste et over-
skud på kr. 26.553,26. Det 
blev udtalt at klubben har et 
sundt regnskab, og specielt 
ungdomsafdelingen har 
igennem året udført en del 
arbejde/aktiviteter som har 
skaffet penge til klubben. 
Disse penge er øremærket 
til Ungdomsafdelingen, 
hvor der er tilfredsstillende 
plads i budgettet til kom-
mende aktiviteter. Der var 
ingen andre bemærkninger 
til regnskabet.
   
4) Behandling af
indkomne forslag:
 Til generalforsamlingens 
Pkt. 4 (Behandling af ind-
komne forslag) havde besty-
relsen foreslået følgende 
vedtægtsændring:

§11
Bestyrelsen:
- er foreningens daglige 
ledelse og repræsenterer 
foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen fastsætter selv 

Referat af Generalforsamling i
Brande Badminton Club d. 29/10-2008

de nærmere retningslinjer 
for udførelsen af sit erhverv. 
De vedtagne beslutninger 
og foretagne handlinger for-
pligter foreningen i henhold 
til vedtægterne.
- vælges på den ordinære 
generalforsamling for 2 år 
af gangen, således at 2 eller 
3 medlemmer er på valg i 
ulige år og 2 eller 3 med-
lemmer er på valg i lige år, 
afhængig af antal medlem-
mer i bestyrelsen.Hvis et 
bestyrelsesmedlem udtræ-
der af bestyrelsen i årets løb, 
indtræder suppleanterne 
i den valgte rækkefølge. 
De indtrådte suppleanter 
fungerer for den periode, 
der var gældende for de 
bestyrelsesmedlemmer, som 
de supplerer.
- består af formand, næst-
formand og kasserer, samt 
yderligere 1-3 bestyrelses-
medlemmer (i alt 4-6 med-
lemmer).
- konstituerer sig selv.
- fastsætter selv sin forret-
ningsorden.
- er beslutningsdygtig, når 
over halvdelen er til stede.
- har pligt til at føre protokol 
over det på møderne pas-
serede. Protokollen under-
skrives af samtlige tilstede-
værende bestyrelsesmed-
lemmer.På den ordinære 
generalforsamling vælges 
2 bestyrelsessuppleanter, 2 
revisorer, 1 revisorsupple-
ant for 1 år af gangen.

§ 12
Klubben tegnes af besty-
relsens formand sammen 
med et andet medlem af 
bestyrelsen eller af mindst 
4 bestyrelsesmedlemmer i 
forening.
Dette blev enstemmigt ved-
taget.
Ingen øvrige forslag var 
modtaget.

5) Fremtidig aktivitet:
Formanden fremlagde at 
bestyrelsen over de næste 
måneder har ønske om at 
lave en mere visionær plan 
for klubbens fremtid.
   
6) Valg i henhold til
vedtægter:
Bestyrelsesmedlemmer:   På 
valg til bestyrelsen var: Jan 
Andersen, Jens Pedersen, 
Kurt Sørensen.Alle 3 blev 
genvalgt. 
Bestyrelsessuppleanter: 
Janne Seerup Olesen og Pia 
Lorenzen blev valgt. 
Revisorer: Frank Pedersen 
og Jørgen Boye blev begge 
genvalgt. 
Revisorsuppleant: Mikael 
Lund
   
7) Fri debat:
BT Vandrepokalen blev i 
år tildelt Jan Andersen for 
hans meget store arbejde i 
bestyrelsen og i særdeles-
hed for hans arbejde for 
klubbens spillere i ung-
domsafdelingen.
Ligeledes blev Kenneth 
Raahauge overrakt min-
depokal, da han sidste år 
var modtager af Vandrepo-
kalen.
   
Der blev derefter snakket 
løst om foreningens akti-
viteter.Der var ros og fi ne 
konstruktive forslag til træ-
ningen for ungdom, og der 
var en god dialog om ung-
domsafdelingen generelt, 
som har fået et meget stort 
løft over de sidste år, hvil-
ket også har resulteret i at 
Brande Badminton Club er 
en forening i fremgang.
   
Dirigenten takkede herefter 
for god ro og orden, hvor-
efter Generalforsamlingen 
blev hævet.

Formandens
beretning: 
Badmintonboom......
Det blev i sæsonen 2007-08 
at der igen, efter flere år 
med et stabilt antal ung-
domspillere, kom fremgang 
i BBC. Det endda mens det 
på landsplan går den anden 
vej.
Brande kom i ny kommune 
Ikast-Brande, hvilket for-
andrede mange ting, som 
især for Brande Badminton 
Club betød større tilskud 
i ungdomsafdelingen og 
ingen halleje for ungdoms-
træning. Modsat blev lejen 
højere for voksne. Alt i alt 
skulle det vise sig at BBC fi k 
bedre hjælp/tilskud.
Ungdomsafdelingen har 
fået en fi n struktur efter Jan 
Andersen fi k sat tingene i 
system. Det godt hjulpet af 
en trænerstab som blev lidt 
ældre i sammensætning.
Dette er der en hel del børn 
der er taknemmelige for.
Vi startede med i september 
at holde badminton-disco 
med stor tilslutning. Det var 
der ligeledes til afslutningen 
af sæsonen i ungdom, hvor 
der blev spillet badminton 
efter specielle regler eller 
mindre handicap.     
Sportsligt var det OK for 
BBC i sidste sæson, dog 
uden Landsmesterskab for 
hold. Under DBF blev U11 
nr. 3, U13 nr. 2 og U15 nr. 
3, og alle i drengerækken. I 
DGI fi k vi to 1. pladser i U11 
og U13, og fi k ellers retten 
til at deltage ved Landsme-
sterskaberne. Dog desværre 
uden at kunne stille hold. 
For Motionisterne er der 
kommet styr på kontingent, 
da Jens har fået system i 
sagerne og det blødsødne 
væk som tidligere forårsa-
gede sene betalinger.
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herningCentret

HOLDSPONSORER:

 Måske er det også er grun-
den til fl ere motionister.
Aktiviteter for motionister 
er Jule/andespil, som vi i 
bestyrelsen ikke mener får 
samme udgang igen næste 
år - vel Jan? 
Der er dog desværre ikke for 
mange der tager imod dette 
tilbud om en rigtig hyggelig 
gang badminton.
Herefter lidt om vore faste 
stævneaktiviteter. Disse 
er blevet gode stævner for 
vore egne spillere, da de 
henvender sig til bredden, 
hvor vi jo  også er størst. 
Brande stævnet hviler øko-
nomisk i sig selv, og Nordea 
Begynder Cup giver lidt 
tilskud til klubben, mest 
takket være Nordea som er 
stævnesponsor.
Derimod får klubben et 
bedre tilskud fra Kredsmes-
terskaberne, som er ved at 
blive et fast stævne med 
rigtigt topbadminton på 
fi naledagen i hallen.
Vi har gennem nogle år 
solgt lodder til Fischrace, 
og nu igen DBF lodsedlen, 
hvilket er noget ungdom-
men nyder godt af, da det 
giver en god check.
Ekstra i denne sæson blev 
det til uddeling af telefon-
bogen Fokus, som Brande 
Bladet er med til at udgive. 
Det er aktiviteter som giver 
klubben muligheder for 
ekstra tilbud til medlem-
merne.
Vi har efterhånden meget 
at byde sponsorer på, og 
har nogle meget trofaste 
sponsorer som vi er meget 
taknemmelige for. Der er 
dog så meget gang i klub-
ben, at det netop er nu, der 
skulle kunne findes flere 

sponsorer. 
Det er vel noget med at 
fi nde lige de sidste hjælpere 
blandt andet til arbejdet 
med at fi nde og pleje spon-

sorer m.m.
Tak til alle der har hjulpet i 
den forgange sæson, hvilket 
vi forsøgte at udtrykke ved 
sommerarrangementet hos 

Jan.
Til Jer i bestyrelsen, tak for 
endnu et godt år. Vi har styr 
på det, og vi vil mere. 

Jan Andersen (til venstre) får overrakt vandrepokal af Lars Heide.

Lars Heide overrækker mindepokal til Kenneth Raahauge (til højre).

Årets modtager af BT´s Vandrepokal: Jan Andersen
å årets generalforsamling d. 29. oktober 2008, kunne Lars Heide, formand for Brande Bad-
minton Club, overrække vandrepokalen til Jan Andersen. Jan blev tildelt vandrepokalen 
for hans meget store arbejde i klubbens bestyrelse, og i særdeleshed for sit arbejde for 
klubbens spillere i Ungdomsafdelingen.

Ligeledes blev der på Generalforsamlingen uddelt en mindepokal til Kenneth Raahauge, 
som sidste år fi k tildelt BT Vandrepokalen.

Tlf. 75 77 13 77
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BBC har
igen spiller
i Elite rækken
Phillip Seerup, som er første års 
U13 spiller, har i weekenden d. 
18.-19. oktober 2008, spillet sig 
i Elite rækken.
Sidste gang Brande Badminton Club havde spillere i 
Elite rækken var det spillere som var andet års spil-
lere i rækken, og det er en meget fl ot præstation at 
blive Elite spiller som første års spiller.
De sidste nødvendige point til oprykningen kom i 
hus ved at blive nr.  2 i single og samtidig vinde i 
double sammen med Nikolaj fra Grindsted.
BBC ønsker Phillip et stort tillykke med opryknin-
gen.

Lørdag den 8. november var 
U13 og U15 spillere fra BBC 
i Silkeborg til DGI stævne. 
I U13 spillede Tobias Warre 
3 kampe i single, men det 
var ikke dagen hvor Tobias 
fik spillet til at fungere. 
Efter 3 kampe i puljen var 
det slut.
I U15C havde Peter Gonge 
og Victor Nested en god 
dag. I double blev det til 
finalesejr og i single kom 
Peter i fi nalen, men måtte 
se sig besejret efter en god 
kamp. 
I U15B var det Nicolas Warre, 
Morten Rahbek og Mathias 
Raahauge der skulle spille 
med. I double blev det til 
slutkamp mellem Nico-

DGI Midtjyllands-
mesterskab

las og hans makker mod 
Morten og Mathias. Efter 
2 sæt havde Morten og 
Mathias vundet, men det 
var ikke stævnets bedste 
kamp. I single kom Nicolas 
og Morten ikke ud af deres 
pulje selv om de spillede 
nogle gode kampe. Mathias 
vandt sin pulje og skulle 
derfor spille fi nale, som han 
vandt i 2 sæt.
I U15A var der tilmeldt 4 
spillere, heraf 2 fra BBC, 
Benjamin Heide og Rene 
Taudahl. Efter at have spil-
let alle mod alle i 1 pulje 
stod det klart at Rene havde 
vundet alle sine 3 kampe og 
dermed var han vinder af 
stævnet.

Brande Badminton Club har 
i mange år haft en vandre-
pokal, som én gang årligt 
er blevet tildelt en person 
i klubben (eller evt. fl ere i 
fællesskab). 
BT Vandrepokalen, eller 
”Brande Trælast Vandre-
pokalen” (da den er blevet 
sponsoreret af Stark - Brande 
Trælast), eksisterer i 2 udga-
ver. Den første pokal blev 

Uddeling af BT´s Vandrepokal 
2008-2009 til

Jan Andersen
startet i 1973, og var fyldt op 
med navne i 1994. Derefter 
kom vandrepokal nr. 2 på 
banen.
Vandrepokalen kan blive 
tildelt en person i klubben 
(eller fl ere i fællesskab), som 
har opnået specielt gode 
resultater på banen, eller 
som har ydet en speciel stor 
indsats i og for klubben på 
andre områder. 

I forbindelse med BRANDE 
STÆVNET 2008 i novem-
ber måned kunne spillerne 
og de besøgende se BBCs 
nye sponsortøj. For at alle 
spillere og tilskuere kan se, 
hvem der forestår stævnet 
er der blevet indkøbt ens-
artede jakker til stævneleder 
og alle medhjælpere. Disse 
jakker er sponseret af H. 
Serup Olesen A/S.
Desuden har BBC i år givet 

Nyt sponsortøj
en spilletrøje til samtlige 
spillere. Dette er ikke en 
afløser for BBCs officielle 
klubtøj, men en gave til 
spillerne således de har en 
ekstra spilletrøje til at skifte 
med. Pengene til disse trøjer 
er taget fra BBCs hovedspon-
sor WELCON sponsorat, 
hvorfor alle spilletrøjerne 
også bærer Welcons logo 
på ryggen.
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I den sidste weekend i efterårsferien var 12 drenge i alderen 10-15 år til Landsbadminton i Fredericia. Der blev spillet 
mange gode kampe fra fredag middag til søndag eftermiddag. Nogle blev tabt og andre vundet, men alle drengene 
havde en sjov og hyggelig weekend. Der var fuld forplejning med dejlig sund mad, men selvfølgelig skulle der også 
købes lidt slik, sodavand, og andet usundt for de medsendte lommepenge. Der var overnatning på en skole i nærheden 
af hallerne og alle drengene sov sammen i et klasseværelse. Der var rigtig god opførsel blandt drengene, der bare hyg-
gede sig og havde det sjovt og skønt de larmende badmintonbørn, lykkedes det dog formanden at falde i søvn som den 
første af alle !!! 
 
Fredag aften kunne man komme i svømmehallen og lørdag aften tog de mindste et spil bowling til stor fornøjelse for alle. Så 
efter mange kampe og lidt søvn var det en fl ok trætte badmintonbørn, der kørte hjem til Brande søndag eftermiddag.

DGI Landsbadminton Stævne 2008
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I oktober måned inviterede 
BBCs ungdomsafdeling 
egne piger samt piger fra 
de omkringliggende klub-
ber til en gang PIGEtræning 
i Brande Hallerne. BBCs 
piger var sidste år i Ikast, 
hvorfra de kendte en del af 
pigerne, som kom på besøg. 
Normalt deltager der 12-18 
piger til disse arrengemen-
ter, men denne gang kom 
der 34 piger, hvoraf de 19 
piger var fra Brande. Da vi 
kun havde hal A til rådighed 
måtte vi desværre sige nej til 
en del piger som gerne ville 
have deltaget.
Til at forestå denne PIGEtræ-
ning, havde BBC ungdom 
lejet 3 instruktører fra IFS, 
Ikast. Målsætning med 
denne træningssamling kun 
for piger er at gennemføre 
en træning, hvor pigerne 
kan være sammen på ”pige-
betingelser” samt, at de 

V.I.Piger lærer piger fra andre klub-
ber på egne alder at kende, 
som de ofte møder rundt 
om til forskellige stævner. 
Foruden vore egne piger var 
der besøg fra Ikast, Kibæk 
og Sdr. Felding.
Instruktørene, ledet af Kate 
Blirup IFS sørgede for, at 
pigerne fik en rigtig god 
eftermiddag, og selvom de 
mange spiller måtte deles 

Den store fremgang i antal 
medlemmer i BBCs ung-
domsafdeling har betydet, 
at der i år skulle oprettes 
nye hold for at vi kan gen-
nemføre træningen. Der gik 
lidt tid med at få tilkæmpet 
ekstra haltider, og fi nde træ-

Nye træningstider og venteliste
nerne til de nye hold, men 
ultimo september/primo 
oktober kom dette på plads. 
Dette betyder, at vi nu som 
udgangspunkt kan tilbyde 
aldersinddelte hold, hvor 
træningen kan blive mere 
målrettet mod de enkelte 

spilleres niveau. 
Selom vi har fået yderli-
gere træningstider, har vi 
desværre været nød til at 
oprette venteliste. Vi vil 
tilstræbe, at de der står på 
venteliste kan starte op efter 
nytår. Spillerne vil få besked 

ultimo december herom. 
Har du et barn som ønsker, 
at begynde at spille skal 
du sende en tilmeldning til 
ungdom@brandebadmin-
tonclub.dk.

om pladsen både på og 
bagved banerne, havde de 
en kanon sjov og udfor-
drende 1½ time med mange 
forskellige øvelser og lege, 
og nye veninde-bånd blev 
knyttet på tværs af klub-
berne.
Afslutningsvis fik alle 
pigerne hver en ”V.I.Piger” 
T-shirt fra DGI og Kate 
Blirup imponerede yderli-

gere alle spillerne (og ikke 
mindst os tilskuere) ved, 
at hun som afsked bad alle 
pigerne om at sætte sig i en 
rundkreds omkring hende, 
hvorefter hun nævnte alle 
pigernes navne fejlfrit - på 
nær 2 piger !!  En præstation 
kun få kan gøre hende efter. 
Inden pigerne tog hjem igen 
blev der serveret pizza, pøl-
sehorn og kage.

UGEDAG TID HOLD STED TRÆNER HJÆLPETRÆNER
Mandag 16:30 - 18:00 Talent Hal A Lars Heide + Ricko Hedelund -Mandag 16:30 - 18:00 Talent Hal A Lars Heide + Ricko Hedelund -
Mandag 18:00 - 19:00 U9 Hal A Kasper Olesen Nicolas Warrer
Tirsdag 20:00 - 22:00 Senior + U17/U19 øvede Hal A --
Tirsdag 15:30 - 16:30 U11 Hal A+ C Pia Madsen + Kasper Housted Victor Næsted, Morten Rahbek, 

Mathias Raahauge, Philip Serup, 
Frederik Andersen, Jeane e 
Andersen

Tirsdag 16:30 - 18:00 U13 Hal A+ C James Booth + Kasper Housted René Taudahl, Benjamin Heide, Pia 
Lorenzen

Onsdag 16:30 - 18:00 Talent Hal A Lars Heide + Ricko Hedelund -Onsdag 16:30 - 18:00 Talent Hal A Lars Heide + Ricko Hedelund -
Onsdag 16:30 - 18:00 U15 + U17 Hal B Kasper Housted -
Fredag 15:00 - 18:00 FUNbadminton Hal A Ingen - se plan for FUNbadminton
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