Badminton Esbjerg

Status på processen frem mod ”Badminton Esbjerg”
Der er stadig godt gang i processen, og her følger lige et par nedslag på nogle hovedpunkterne – og lidt
mere om baggrunden.
Bestyrelsen i de to klubber Hjerting IF badminton og ESG har ved flere lejligheder inden for de sidste par år
diskuteret, hvorvidt et udvidet samarbejde de to klubber imellem kunne være løsningen på nogle af de
problemer, badmintonsporten står overfor – både lokalt og på landsplan.
Snakken blev hurtigt til en plan om et ”ægteskab” ud fra planen ”forelskelse”> ”forlovelse”> ”ægteskab”.
Efterhånden som forlovelsen faldt på plads og ægteskabet nærmede sig, er flere og flere interessenter i de
to klubber blevet involveret.
Pt er forlovelsen gennemført, og der arbejdes på en egentlig fusion. Det første arbejde i denne forbindelse
består i at lave nogle fælles træningssamlinger, hvor der både tages hensyn til de to klubbers lokale
kendetegn og særkender og ønsket om at udvide både medlemsantal og antallet af elitespillere.
Træningspassene tager udgangspunkt i, at medlemmerne stadig skal træne lokalt, men jo ældre de bliver,
jo mere vil de skulle flytte rundt for at få tingene til at hænge sammen og udnytte såvel haltid som
trænerkapacitet bedst muligt. Der er således fra U11 og op en del spillere, der træner sammen på tværs af
de to klubber i Guldagerhallen om mandagen. Øvrig træning foregår i badmintoncentret/Guldagerhallen for
ESG-spillere og på Nordvang for Hjertingspillere, som vanligt.
Derudover arbejdes der også pt på at lave et logo for den nye klub. Klubben kommer i øvrigt til at hedde
”Badminton Esbjerg” og ikke Esbjergs Forenede Badminton Klubber (EFBK) som før annonceret.
Et vigtigt fokuspunkt lige nu er næste sæsons aktivitetskalender, og arbejdet med aktivitetskalenderen
skrider godt frem, så der er snart mulighed for at præsentere medlemmerne for et sandt
overflødighedshorn af gode og sjove aktiviteter.
Et andet fokuspunkt er næste års holdturnering, hvor arbejdet med at danne hold til næste sæsons
holdturnering er i gang, og netop holdturneringen er et sted, hvor der med det sammen kan høstes
gevinster, da det øgede antal spillere i alle rækker giver gode muligheder for at danne næste års hold.
Mere overordnet set er arbejdet med den fremtidige organisering og i fuld gang. ESG’s vedtægter åbner fint
op for mulighed for et udvidet samarbejde og en egentlig fusion, hvorimod vedtægterne og især Hjerting
IF’s hovedorganisation skaber nogle udfordringer, som man pt arbejder hårdt på at løse.
Der er således stadig mange, mange ting at løse, inden fusionen er fuldt indfaset. Ting som klubdragt,
sponsorarbejde, trænere/ungtrænere og meget andet er ikke nævnt her, men indgår naturligvis også i
arbejdet.
Der vil blive indkaldt til medlemsmøde i forbindelse med opstart af sæsonen 2016/17, hvor mange af de
ting, der nævnes her, gerne skulle være på plads. Der vil her også her være rig lejlighed til at diskutere og
spørge ind til ægteskabet mellem ESG og Hjerting IF badminton.
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