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Årsmøde 2015/2016 
 
Velkommen til Danmarks største idrætsforening: Firmaidræt StorKø-
benhavn’s badmintonafdeling. 
 
Firmaidræt StorKøbenhavn (FSKBH i daglig tale) har hjemsted på 
KFIU’s idrætsanlæg på Knuthenborgvej 24, 2500 Valby.  
 
Efter sidste årsmøde bestod bestyrelsen af 
 
Preben Christensen   bestyrelsesmedlem 
 
Tue Balslev Holdturneringsleder og regel-

ansvarlig 
Kent Böye    Holdturneringsansvarlig 
 
Mari-Ann Egeskov Madsen Formand, kursusansvarlig og 

regnskabsansvarlig 
 
KFIU-anlægget 
 
Udlejningssituationen i hallen er stigende og det skyldes blandt 
andet at der kan bruges mobil-pay og ledige baner kan ses på 
hjemmesiden. Der er dog stadig mange ledige timer på yderpunk-
ter.  

Hvis der er nogen der skulle være interesseret i nogle baner, så 
er I velkommen til at kontakte administrationen, som sidder ude i 
hallen.  

 
Afdelingens faste aktiviteter: 
 
Badmintonsafdelingens hovedaktivitet er gennemførsel af den årlige 
holdturnering der i år har haft deltagelse af 121 hold, som er 2 mindre 
end sidste år. De har været opdelt i 15 rækker. Det færre antal hold 
gjorde, at det samlede antal kampe i år er 449 mod 459 i sæsonen før. 
 
Der er 8 hold som af forskellige årsager, skader, manglende spillere 
eller andet har trukket deres hold. Vi håber selvfølgelig, at de kommer 
igen til næste sæson. 
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Der er blevet flyttet 114 kampe, de fleste heldigvis på egne baner. 
 
Desværre er 22 kampe blevet vundet uden at kampene er blevet spillet, 
enten af den ene eller den anden årsag. Det tal skulle vi gerne have 
nedbragt i næste sæson, dog skal det nævnes at det er 10 færre end 
sidste år. 
Det er altid bedre at spille om pointene, end at få dem uden at spille. 
 
Vi har igen i år klaret os med KFIU-hallen, samt de haller som klubber-
ne selv har stillet til rådighed. 
 
Og ellers må vi bare sige, at turneringen er blevet afviklet i en god 
sportsånd.  
 
Turneringen i Gladsaxe, som er det gamle LTFI’s turnering, spiller som 
de hele tiden har gjort.  
De har fået en indbydelse til vores FSKBH holdturnering, hvor de er 
velkommen til at deltage.  
 
Gladsaxe turnering for 2015/16 har haft 2 rækker som værende en se-
rie, som var med 6 hold, der spillede tre runder, her spilles 4 singler og 
2 doubler og en række med 6 hold og 2 runder. Her spiller 4 personer, 
en herre double, en dame double samt 2 mixer. 
 
For at udnytte banerne var der yderligere en pokal turnering med 6 
hold. 

Alle kampe er spillet i Gladsaxe Badminton hal, hvor vi har 2 timer en 
dag om ugen. 

Hvad der lige sker her fremover og hvornår det må tiden vise, indtil vi-
dere fungere dette. 
 
KFIU-haltider sæsonen 2015/2016 
 
Vi har baner til rådighed i KFIU-hallen på følgende tider: 
Mandage 19-23 4 baner (hele hallen) 
Onsdag    20-22        3 baner  
Torsdag   19-21        2 baner  
Torsdage 21-23 4 baner (hele hallen) 
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Herudover har vi haft baner til rådighed i de firmaer, der selv har hal til 
rådighed. Og disse firmaer spiller halvdelen af deres kampe på hjem-
mebane. 
 
Det gælder jo alle kampe, at man møder til tiden og starter efter op-
varmningen, som maks. skal varer mere end et kvarter. Husk også at 
rydde op efter kampene. Specielt i KFIU-hallen, her har der været kla-
ger ind imellem. 
 
FSKBHmesterskaberne  
 
FSKBH-mesterskabet blev afholdt 1 søndag i november med deltagelse 
af 14 doublepar; der var desværre for få tilmeldinger til at gennemgøre 
singlerækkerne. 
Trods dette blev stævnet som sædvanligt en succes med mange gode 
kampe. Vi håber på endnu større tilslutning – også gerne til singleræk-
kerne – næste år. 
 
Er der noget vi kan gøre bedre for at få alle rækker med igen? 
 
Miniturnering  
 
Søndag 17. januar havde FSKBH/Badminton inviteret til det årlige mini-
holdstævne. Et minihold består kun af 3 spillere (2 herrer og 1 dame), 
og det er meget nemmere for firmaerne at etablere disse små hold end 
de større. 
I år fik vi tilmeldinger fra kun 5 hold, og dermed kun 1 række. Det var 3 
hold færre end sidste år, og dermed lidt skuffende. Ikke desto mindre 
var det en hyggelig eftermiddag med mange gode kampe. 
 
Firmaidræt Open 
 
Vi har flere gange slået på, at vi ville håbe, at der er flere der ville del-
tage i Firmaidræt open. 
Og det var nemt i år, for det blev afholdt i Rødovre og vi oplyste til sid-
ste generalforsamling at I skulle sætte kryds i kalenderen den 12 og 13. 
september 2015. Vi stod for arrangementet, men der var desværre ikke 
mange der støttede op omkring dette arrangement. 
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Vi havde indbyd til 3 mands hold (2herre og 1dame) og håbede det 
kunne hjælpe. Derudover gav Badmintonafdelingen tilskud i form af til-
meldingsgebyr til én kategori pr. person.  
Det hjalp lige meget – vi var ikke mange fra FSKBH. Men af dem der 
var der, var der flere vinder i mellem og tillykke til dem. 
 
Fremtiden 
 
Fremtiden er de samme 3 hovedaktiviteter: 
 
Holdturnering som er vores flagskib. 
Vi vil også fortsætte mini-hold, selvom det ikke har været den store 
succes. 
Vi kunne, hvis der var interesse for at vi laver en form for opsamling. 
Hvis et hold trækker sig i løbet af turneringen, så tilbydes de at spille 
med fra januar med 2 herre og en dame. Vi gjorde det ikke i år, da det 
ikke var en succes sidste år og der er ingen der har efterspurgt det. 
 
Miniholdstævne vil være en søndag i januar. 
 
FSKBHmesterskaberne vil afholdes i november måned over 1/2/3 søn-
dage, afhængig af antal tilmeldinger. 
 
Afslutning 
 
Her til slut vil jeg sige tak for en god sæson der er afholdt i god ro og 
orden, det siger jeg på hele bestyrelsens vegne.  
 
Tak til alle, der har hjulpet med at komme godt igennem sæsonen, her 
især klubberne og holdlederne, der trods alt er vores primære kontakt.  
 
Tak til FSKBH bestyrelsen samt hallens personale, som gør at tingene 
fungerer bagerst i kulisserne. En stor tak til dem der sidder på kontoret 
- Henrik, der altid er hjælpsom og Flemming for hjælpen til holdturne-
ringen, det har gjort det meget nemmere for os. 
 
Tak til min bestyrelse, for et godt, engageret og loyalt samarbejde i den 
forgangne sæson.  
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Jeg ser frem til endnu et år med de udfordringer det giver sammen med 
bestyrelsen eller en kommende bestyrelse – der har jo ikke været valg 
endnu. 
 
Mari-Ann. 
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