Jørn Gade har været formand for ESG siden fusionen mellem Esbjerg Badminton Klub
(EBK) og SGI Badminton i 1991, og samtidig har han været formand for
Seniorspillerudvalget og mange andre udvalg igennem tiden.
Jørn har været næstformand for SGI Samvirke, hvor han har siddet i mange år, og hvor
ESG Badminton fortsat er med i denne paraply organisation.
Jørn har gennem alle årene – som formand – været primus motor for et utal af
arrangementer og tiltag:







1999 Bygning af Badmintoncentret, hvor vi alle står lige nu.
2011 Opførsel af Guldagerhal nr. 2
Gennemførsel af Idrætsnatten i Esbjerg, hvor ESG har præsenteret badminton
Gennemførsel af hjælperaktiviteter til bl.a. 80´er Rock, Cutty Sark/Tall Ship Race
Fuldtidsansættelse af sportschef skete tilbage i 1998 og frem til nu
Indkøb af de første professionelle spillere, 2 kinesere, i 2000

Samt følgende store turneringer:





1994 Danish Open
2003 Ungdoms OL med spillere fra 62 lande
2007 DM for Senior
Og et utal af Ungdoms DM i forskellige årgange

Ved siden af det store arbejde i ESG Esbjerg har Jørn været næstformand i kredsen fra
starten af den nye kreds DBF Midtjylland/ nu Badminton Midtjylland i 2002, der blev til via
en ændring af badmintonorganisationen i Jylland, hvor man nedlagde jyllandskredsen og 4
distrikter og i stedet fik tre jyske kredse.
Jørn var en af de centrale personer, der lagde linjerne for den ny nye organisationsform:
Mange aktiviteter, som tidligere var organiseret i den fælles jyske kreds forsatte i et
samarbejde mellem af kredsene - og i Badminton Midtjylland var Jørn en af de centrale
arkitekter bag målene om at kredsen skulle have fokus på høj kvalitet, uddelegering af
ansvar og kompetencer til udvalgene, som skulle have kompetent støtte til de
administrative opgaver af ansat personale.
Personlige egenskaber hos Jørn:
Visionær og løsningsorienteret, arbejdsom men samtidig inddragende, vellidt blandt andet
på grund af hans altid imødekommende og afbalancerede samarbejdsform.

Det er alle sammen værdifulde egenskaber for en leder, som vi i dag vil hædre ved at gøre
ham til Badminton Midtjyllands nye æresmedlem.

