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Bestyrelsen
Bestyrelsen har bestået af Arne Jensen – formand, Niels holm Mortensen – næstformand, Torben Aagaard – Kasserer,
Hanne Nielsen – Veteranudvalg, Lars Parades- USU, Lars Holmberg – Senior udvalg og med deltidsansat sekretær
Karina Sørensen
Medlemstal
Kredsen oplever desværre forsat tilbagegang i antallet af badmintonspillere så vi nu er nede på 9.688 pr 31.12 2011,
en nedgang på 344 medlemmer i forhold til 2010 fordelt på kredsens 51 klubber – 2 klubber færre end det forgangne
år. En del af kredsens klubber har vækst i deres ungdomsafdelinger. Dette betyder at de klubber, der har
ungdomsafdelinger og som har ressourcer til udvidet samarbejde med forbund, kommuner, skoler oplever vækst .
Det betyder at de ”store klubber” bliver større og de små klubber bliver mindre og i visse tilfælde må nedlægges eller
sammenlægges med andre klubber.
KBKr – aktiviteter
Udviklingskonsulent
Der har i efteråret som noget nyt været afholdt kredsmesterskaber for ungdom A-, B-, C-, D-rækker den 10. & 11.
december 2011. Turnering blev søsat af udviklingskonsulent Linda Nielsen og turneringen var en stor succes. Vi håber
at den kan blive afviklet igen til efteråret. Linda har nu fået etableret mange vigtige kontakter i kredsen ikke mindst via
denne turnering og etablering af en ungdoms begynder turnering i foråret. Vort breddearbejde består blandt andet i
60+ motionistturnering og 60+ holdkampe, der afholdes hverdage udenfor den etablerede holdturnering. Vi oplever et
velfungerende samarbejde imellem udviklingskonsulent og vores sekretær Karina Sørensen.
Tværfagligt Idrætsforum i København (IKF)
Kredsen deltager i et tværfagligt Idrætsforum med Københavnske idrætsforbund med det formål at være ”talerør” på
idrættens vegne overfor Købehavns kommune, især med henblik på koordinering af kommunens idrætsfaciliteter og
sportsevents i København.
FKI vil især fokusere på den kulturarv, der ligger i frivilligt foreningsarbejde i den organiserede idræt og sikre at der
forsat fokuseres på gode vilkår for frivilligt ledere og trænere samt breddeidræt.
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