
VI 39 Badminton 
 

Referat af bestyrelsesmøde den 29. oktober 2018 i Idrætscentret (mødelokale 1) 

 

Deltagere: Jesper, Henning, Torben, Bjarne, Lars, Rikke, Birthe 

Fraværende: Annette 

Referent: Birthe 

Dagsorden: 

1. Referat – gennemgang 

2. Økonomi – status 

3. Mulighed for tilskud  

4. Stævne for motionister - evaluering 

5. Festlig Fredag - evaluering 

6. Partnerskab med Kommunen - aftale er udsendt 

7. Tøj til trænere  

8. Ungdomsformand 

9. Stævne i Karlslunde - DGI - passive medlemmer 

10. Klubmesterskab og klubfest 

11. Nøgler  

12. Nyt fra ”afdelingerne” og meddelelser 

13. Eventuelt 

 

Ad 1: 

Referatet godkendt:  



Ad pkt. 1: Der er kommet nye net. Evt. udarbejdelse/distribution af ny folder vedr. 
VI39 Badminton tages op igen på senere tidspunkt. 
 

Ad 2:  

Kontingent:  

13.000 kr. mere en budgetteret for ungdom. 6.500 kr. mindre end budgetteret for 
motionister og 4.000 kr. mere end budgetteret for fastbaner. 
 
Der er overskud på boldsalg og alt i alt ser økonomien god ud med et pænt 
overskud på kontoen. 
 

Ad 3: 

Der er kommet forslag fra Jesper til forskellige tiltag rettet mod ungdommen, jf. 
aftale på sidste møde. Jesper og Lars laver sammen ansøgning til hhv. kommunen 
og foreningspuljen af et omfang på op til 20.000,- hhv. 60.000,- bl.a. ud fra de 
retningslinjer, som Henning har udsendt. 

 

Ad 4: 

Der stor tilslutning til stævne for motionisterne. Alt forløb godt og vi tænker, at 
det er et arrangement, vi også vil afholde fremover. 

 

Ad 5:  

Bjarne, Henning og Birthe stod for bemanding af speedminton på dagen. Der var 
mindst dobbelt så mange deltagere som sidst og det forløb rigtig fint. Vi aftalte, at 
Bjarne sørger for køb af et speedminton sæt mere, da der var rift om at komme til 
at spille. Dette gør, at vi skal bede om mere plads næste år, så flere kan spille.  
 
Der kommer løbende tilmeldinger til ungdomsholdet, så det er vanskeligt at sige 
om Festlig Fredag får endnu flere til at tilmelde sig. 
 



Ad 6: 

Vi har indgået partnerskabskontrakt med Kommunen. Henning har kommunikeret 
til dem, at vi kun kunne indgå aftalen under forudsætning af, at vores udgifter til 
træner i forbindelse med arrangementerne ikke overstiger de 1000 kr, vi 
modtager i ekstra tilskud og at kommunen finder haltider, der ikke i forvejen er 
reserveret til badmintonafdelingen. Dette er kommunen indforstået med. 

 

Ad 7: 

Bestyrelsen besluttede, at vi gerne vil sponsorere træningsjakker til trænere og 
holdledere på Ungdomsholdet. 
 

Ad 8: 
Jesper ønsker ikke at stille op som Ungdomsformand i den nye sæson. Det er vi 
kede af, men har naturligvis forståelse for dette. Jesper ser på, om der kunne 
være mulige kandidater til posten og foreslår, at formandsposten evt. deles 
mellem flere, da det er en af de tungere bestyrelsesposter med en del arbejde. 
 
Henning nævner, at vi muligvis skulle se på evt. honorering af de tungeste poster 
som er Ungdomsformanden og Kassereren.  
 

Ad 9: 

Vi har som tidligere modtaget en invitation til deltagelse i stævne i Karlslunde for 
+60 årige. Stævnet er for DGI medlemmer. Der er gennem årene opstået en 
kutyme med, at Vallensbæk stiller med hold, som også omfatter spillere, der ikke 
er medlem af VI39 Badminton og dermed heller ikke med i DGI. 
 
For så vidt angår det forestående stævne, gør vi ikke noget, blot sponsorerer VI39 
ikke hverken tilmeldingsgebyr eller bolde til ikke-VI39 medlemmer. 
 
For så vidt angår fremtidige arrangementer, taler Henning med Karslunde og de 
spillere, der ikke er medlem af VI39 Badminton og fortæller dem, at fremover kan 
de kun deltage, såfremt de har en form for medlemsskab hos  VI39. 



 

Ad 10: 
Klubfesten bliver den 30. marts 2019 og klubmesterskaberne i ugerne op til. 
 
Vi drøftede om, vi skal holde fast i samme model som hidtil - der deltager 
efterhånden ikke så mange. Der er enighed om, at ikke- VI39 Badminton 
medlemmer ikke kan deltage i festen - med undtagelse af ægtefæller/samlevere. 
Vi vil se på evt. mulighed for at holde et arrangement for Ungdommen tidligere på 
dagen den 30. marts. 

 

Ad 11: 

Henning gennemgik listen over, hvem der har hvilke nøgler. 
 
Ad 12: 

Seniortræning går fint. Ikke helt så mange spillere, som vi godt kunne tænke os. 

Ungdomstræningen er i fuld gang. Der har været forældre-barn-træning som et 
nyt koncept og det er gået godt. 

Vi har fået en forespørgsel fra Taastrup Elite om vi ønsker at indgå i flere 
turneringsaktiviteter sammen med dem. Vi er enige om, at p.t. rækker det med de 
DGI aktiviteter vi allerede har i gang. 

Motionsafdelingen kører som det plejer.Vi har lige afholdt den årlige pølse & ost 
turnering, som altid hyggeligt. 

Fastbaner: Det går godt og der er kommet flere kontingentsindbetalinger i hus. 

Ad 13: 
Næste møde er den 3. december kl. 17.00 med efterfølgende spisning og foregår i 
Kultur- og Borgerhuset. 

 

 


