
Beretning til medlemsmødet den 4 marts. 2019 

 

 

Først vil jeg gerne ønske Gitte tillykke med Seniorprisen det er meget fortjent og jeg vil også takke for dit 

gode humør til træning og din dejlige offensive måde at spille badminton på. Og tillykke med de flotte 

resultater sammen med dine partnere. 

 

Året sæson 2018/19 har været lidt svært da vi ikke har været så mange til træning i Ny vest vi er i øjeblikket 

11 medlemmer hvor vi er 4 aktive. 

Men de der har været aktive fra ny vest og åif har gjort det rigtig godt og vi har haft nogle gode kampe. Vi 

mangler nogle damer så dem vi har spiller meget og gode kampe. 

1 holdet ligger nr. 3 pladsen og mangler 1 kamp. 

2 holdet ligger nr. 2 men mangler stadig nogle kampe. 

Tak for hjælpen til dem der hjalp til loppemarked vi havde igen i år radio og tv og vi havde hjælp af Kenni 

som blev en rigtig god sælger.  

Julemix gik godt og vi fik nogle gode kampe og en hyggelig aften med god mad fra Ny vest centeret. Alle 

kæmpede for at vinde og det var et tæt løb og det sluttede med at Gitte og Philip vandt foran Jørn- Erik og 

Rita. 

Tak til Steve og Nina for at styre kampene. 

Der er kommet nye og unge spillere og de spiller godt og sørger for at vi får gode kampe, jeg håber de 

fortsætter med deres iver og så kommer de nok til at vinde over de rutinerede og garvede spillere. 

Jeg håber at vi sammen kan finde en løsning på hvordan vi holder liv i Ny vest og få gang i flere spillere for 

ellers kan jeg være bekymret for at Ny-vest badminton dage er talte. 

Tak til bestyrelsen og Åif for det gode samarbejde. 

Philip  

 

 


