Bestyrelsens beretning:

Vi har været igennem et travlt år.
Vores første store projekt var afvikling af JM for ungdomsspillere i
Esbjerg. Et stævne som gik rigtig godt, hvor vi fik vist klubben frem på
bedste vis. Bestyrelsen vil gerne sige tak til alle spillere og forældre som
deltog i afviklingen, uden en god opbakning kan vi ikke afvikle så store
stævner.
Desværre var vi kort tid efter JM, nødsaget til at tage afsked med
Cheftræner Thomas Olsen. Beslutningen blev truffet af en enig bestyrelse.
Baggrunden for opsigelsen af samarbejdet, var en henvendelse fra en
anden klub, som gjorde bestyrelsen opmærksom på, at der fra Thomas’
side foregik en upassende korrespondance til spillere i andre klubber.
Efter en samtale med Thomas, blev det klart at det også foregik i egne
rækker. Sagen er blevet vendt med DIF juridiske konsulent, og er afsluttet
med fyringen, idet vi ikke havde belæg for en politianmeldelse, da
beviserne er slettede, men samtidigt stod det klart at det ikke var muligt
længere at samarbejde med Thomas.
En anderledes glædelig begivenhed er det andet store projekt der har
fyldt i sæson’en, nemlig afviklingen af klubbens 70 års jubilæum med hhv.
reception, showkampe og aftenfest. Fra bestyrelsens side skal der lyde en
stor tak til alle frivillige som gav en hånd med, for at skabe en festlig dag.
Vi har fået etableret et dygtigt trænerteam i klubben, men samtidig med
arbejder vi i bestyrelsen på at finde en ny cheftræner. Vi håber senere på
sæson’en at kunne præsentere en cheftræner, men indtil videre har vores
søgning ikke båret frugt.
Af nye tiltag i klubben skal nævnes:

Etablering af nyt ungdomsudvalg, som arbejder hele vejen
rundt om ungdomsafdelingen.
Samarbejde med Aktiv Fritid, i håb om at tiltrække nye spillere
Samarbejde med Bakkeskolen i forbindelse med etableringen af en ny
idrætslinie
Samarbejde med Østerby nyt, hvor vi er med i hver udgave
Og et godt samarbejde med Bat 60+ fra pensionistforeningens
side
På ungdomssiden har vi oplevet mange fine præstationer til stævner og
en god og aktiv stævnedeltagelse blandt vores unge. På Seniorsiden kan vi
fremhæve en stærk sæson på holdsiden, som er resulteret i, at EBTK i
denne sæson har fået et 3. divisionshold. Tak til Dennis for at have landet
denne mulighed, det bliver interessant af følge holdet, og vi håber at
mange vil vise opbakning til holdet.
Det skal bestemt også nævnes at Line Tækker Tarbensen har deltaget i
Ungdoms EM i Portugal her i sommer, hvor hun repræsenterede klubben
på fornemste vis. Og ikke mindst har Line vundet DM Guld i dame junior
double sammen med Louise Andersen fra Ribe, sølvmedalje i mixdoible
med Marius fra Viby, samt en Bronzemedalje i U21 single
På nuværende tidspunkt er vi
26 Ungdomsspillere
36 seniorspillere, heraf er de 13 aktive pensionister med
seniorlicens. Her skal bemærkes, at flere af vores tidligere
spillere er vendt tilbage til klubben igen.
62 medlemmer i vores meget dynamisk pensionistforening

Vi har oplevet et fald i ungdomsspillere, bla. Fordi vi har en del som er
startet på efterskole, men heldigvis registrerer vi også en tilgang af
spillere i øjeblikket.
Vi har på baggrund af et flot regnskabsår desuden besluttet at foretage en
række investeringer:
Ny opvaskemaskine
Ny udstyr i køkkenet
Ny adgangskontrol på vores nye hoveddør (Tak til Kommunen
for døren)
Vi køber en hjertestarter sammen med Billard
Samt en boldrobot til at styrke træningen.
Og vi søger den fritidskulturelle pulje om midler til flere
forbedringer i klubben.
Den nye sæson er kommet godt i gang, og vi har en række hold som
repræsenterer EBTK i holdturneringerne:
2 veteranhold, heraf et i bedste veteranrække
7 Seniorhold
Samt 5 ungdomshold
Vi har desuden valgt at opprioritere seniortræningen, således der er
træning både onsdage og torsdage.

Til sidst skal rettes en stor tak til Bankoringen for indsatsen igennem året,
Lene og hendes hold gør en uvurderlig indsats for at understøtte en sund
økonomi i EBTK.

Eventuelt:
Klubben er vores fælles klub, og jeg vil gerne opfordre alle til at bidrage
til, at vi har en pæn og indbydende klub, hvor det er rart at komme i.
Derfor husk at rydde op efter dig selv, fjern evt. affald, og hvis der er lidt
snavs på et bord, beskidt service eller noget i den stil, så giv et nap med,
tag en klud, fyld opvaskemaskinen, det er de små ting der gør forskellen
for alle i klubben.
For at komme til bunds i gammelt rod, vil vi meget gerne have hjælp til en
oprydningsdag.
Vi har 3 datoer som vi gerne vil have feedback på om man har mulighed
for at deltage:
Mandag d. 23/10 kl. 16-19
Søndag d. 29/10 kl. 10-12
Lørdag d. 4/11 kl. 10-12

