
VI 39 Badminton 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 24. august 2017 kl. 19.00 – 21.00 i Vallensbæk 

Idrætscenter 

 

Dagsorden: 

1. Referat – gennemgang (udsendt af Rikke) 

2. Økonomi – status 

3. Åbent hus - 9. september 

4. Stævne – 9. september 

5. Festlig Fredag  

6. Adgang til Idrætscenter og skolen  

7. Nøgler til boldskab 

8. Nyt fra ”afdelingerne” og meddelelser 

9. Hjemmesiden 

10. Eventuelt 

 

Referat 

Ad 1)  

Referatet godkendes 

Referater lægges på hjemmesiden, når de er godkendt – altså med et mødes 

forsinkelse. 

Referat fra hovedbestyrelsesmødet nævnt i forrige referat foreligger endnu ikke. 

 

Ad 2) 

Nordea er qva regeringens hvidvaskningsregler blevet pålagt at indhente navne, cpr-

numre og kontaktoplysninger på og underskrifter fra samtlige 

bestyrelsesmedlemmer. Desuden skal klubbens oplysninger på Virk.dk opdateres. 

Lars gennemfører opdateringen vha. klubbens NemID. 



Indtil alle papirer er godkendt er der risiko for, at Nordea lukker vores konto. For at 

kunne betale regninger, hvis det skulle ske, har kasseren hævet kr. 30.000,- 

Der er pt. indbetalt kontingent fra 30 % af de registrerede medlemmer. I næste uge 

udsender Kasseren lister, så de respektive afdelingsformænd kan rykke 

medlemmerne. 

 

Ad 3) 

Rikke har indført arrangementet i Vallensbæk Nu’s aktivitetskalender. Rikke 

opdaterer desuden plakat og folder i løbet af weekenden. Bjarne trykker begge dele 

og Henning står for distribution. Lars annoncerer arrangementet på FB. 

Interesserede motionister henvises til torsdagstræningen. 

 

Ad 4) 

Der er ifølge Lars god opbakning til den åbne turnering 9.9. Der er i alt 45 tilmeldte. 

Vi forsøger at skaffe sponsorpræmier, så der evt. kan blive et lille overskud.  

 

Ad 5) 

Vi er tilmeldt Festlig Fredag den 15.09 kl. 15-19 på parkeringspladsen bag rådhuset. 

Henning og Bjarne bemander vores ”post”, men alle er meget velkomne. 

Efterfølgende er der fest om aftenen; vi har fået det, der svarer til to 

badmintonbaner. Henning clearer med kommunen, hvorledes vi indgår i det 

samlede arrangement. 

 

Ad 6) 

Dem, der skal have adgang til Idrætscentret uden for normal åbningstid (Lars, 

Torben og Birthe) skal selv henvende sig til Thomas i Idrætscentret for at få en 

kode/nøglebrik. Henning briefer Thomas om, hvem det drejer sig om. 

 

 



Ad 7)  

Henning udsender en opdateret nøgleoversigt. Rikke forsøger at skaffe Anders’ 

nøgle. 

 

Ad 8) 

Senior: Der er tilmeldt et hold i serie 1 (oprykket). Vi prioriterer at få fat i de unge 

spillere. 

Ungdom: Der har været fornuftigt fremmøde til træningerne, der er startet op i 

sidste og denne uge. Tilmelding til holdturnering er først primo september. 

Motionist: Der er tilmeldt hold i DGI: 3 mixhold (inkl. Serie 1/senior) og 3 herrehold.  

Der har været 3 nye forespørgsler, som er blevet henvist til torsdagstræningen. Det 

blev besluttet fremover at lave spilleplan for torsdagstræningen – efter 

tirsdagsmodel. 

Sidste års beslutning om kontingentfastsættelse blev konfirmeret: man betaler pr. 

dag, man spiller; ikke for et antal variable dage. 

Fastbaner: Bjarne har udsendt opkrævninger pr mail. Når Bjarne har data klar, får 

Torben det, så han kan opdatere oversigten på hjemmesiden. 

Veteran: Annette følger op på, hvor mange, der betaler. Hvis der er ledig kapacitet, 

kan det overvejes at konvertere baner til udlejning. 

 

Ad 9) 

Rikke har oprettet shop-i-shop hos RSL. De fører fortsat vores model fra sidste år. 

Der er tre bestillingsvinduer i løbet af året: 01.10, 03.12 og 04.02. Rikke modtager en 

prøvekasse i denne uge, og skriver om det på FB og hjemmesiden. 

Afdelingsformændene kan give yderligere info til deres respektive afdelinger, fx via 

Holdsport. 

Det blev besluttet, at vi ikke i år stiller hold i FBBA-turneringen. 

Lars er i gang med at renovere hjemmesiden. Udvalget, der blev nedsat på forrige 

møde, sættes i bero. 



Ad 10) 

Der er ikke planlagt dato for klubmesterskab og klubfest: Punktet kommer på næste 

møde. 

Næste møde: torsdag den 26.10. kl. 18:00. 

 

 

 


