
VI39 – badminton 

Bestyrelsesmøde 4. februar 2019 

 

Til stede: Torben, Annette, Jesper, Lars, Henning, Birthe, Bjarne og Rikke 

Afbud: ingen 

 

Dagsorden 

1. Referat – gennemgang 

2. Økonomi 

3. Ungdomsformand 

4. Klubmesterskab og klubfest 

5. Hovedforeningen – orientering 

6. Idrætspriser 

7. Nyt fra afdelingerne samt meddelelser 

8. Eventuelt 

 

Referat 

Ad 1. Henning refererede, at der i Hovedforeningen er tilslutning til det notat, som 
et mindre udvalg har udarbejdet. Hovedforeningen vil få en væsentlig mindre rolle 
fremover, og foreningens indestående vil blive fordelt til klubberne i forhold til 
medlemstal. 

Der er ikke noget nyt i Karlslunde-sagen. 

 

Ad 2.  Revisoren har spurgt til vores trænerudgifter. I 2018 holder vi os 
uproblematisk under grænserne for ulønnede trænere. Vi skal være opmærksomme 
i 2019. 

 



Ad 3. Der er endnu ikke fundet en ny ungdomsformand endnu. Der er ikke 
umiddelbart nogen, der viser interesse, og forældre til flere hold har meldt ud, at 
deres børn skifter til andre klubber efter sommerferien. Jesper og Birthe samarbejde 
om et ”nødråb”, hvor arbejdsopgaverne beskrives. 

 

Ad 4. Intet nyt at bemærke siden sidst. 

Torben står for selve klubmesterskaberne (program mm).  

Henning kontakter Musikskolen og Thomas mhp. at få Pilehaveskolen den 30. marts; 
alternativt hal 2 i Idrætscentret. Henning står desuden for cafeen. 

Birthe og Annette står for festen. Jesper sender kontaktoplysninger på musikerne fra 
sidste år til Birthe. 

 

Ad 5. Intet at bemærke (se dog punkt 1). 

 

Ad 6. Jesper har meddelt kommunen at Casper og Sebastian i år vandt 
Sjællandsmesterskaberne i U13. Det bør udløse en ”automatisk” hædring. Vi har 
ikke indstillinger til øvrige priser i år.  

 

Ad 7.  

Ungdom: Der er sendt invitation til klubmesterskaber ud. Der er et U13-hold, der 
har vundet sin række og er inviteret med til LM U15C-D er ligeledes inviteret, om 
end de ikke har vundet rækken. Hvis de vælger at tage af sted, betaler klubben 
deltagergebyr. Se desuden punkt 3. 

Senior: Det går godt sportsligt. 1. holdet ligger nr. 2. Det er problematisk at få 
spillere nok til at træne onsdag aften, selvom træningen/træneren er rigtig god. Lars 
tager en dialog med spillerne i løbet af foråret om, hvordan det skal foregå næste år.  

Fastbaner: Der er ingen, der gider at træne efter 20:30 om aftenen. Der er stadig 
ikke fundet en afløser til posten som fastbaneansvarlig. Det kræver en ny indsats. 
Annette overvejer muligheden for at overtage posten som fastbaneansvarlig. I den 
forbindelse kan vi overveje at lægge veteranerne ind under motionsformanden. 



Motion: Intet at bemærke. 

Webmaster: Vores udbyder er blevet solgt, og vi får derfor ny server. Det vil kunne 
give større driftsforstyrrelser, som vi forholder os til, når/hvis de kommer. 

 

Ad 8. Vi husker at afholde en workshop efter generalforsamlingen om refordeling af 
opgaver. 

Der er kommet tilbud fra Stein P, men vi er bundet af kontrakten med Li Ning i 1,5 år 
endnu. Li Ning var tilbudsgiver sidste års udvælgelse. 

I forbindelse med halfordelingen for næste sæson har kommunen inviteret til et 
kursus i bookingsystemet. Vi vurderer ikke, at det er nødvendigt at deltage i kurset. 
Vi (Torben) ønsker de samme haltider til næste år. Hvis der opstår ønsker om andre 
tider end de nuværende, sendes disse til Torben. Torben står for at lægge ønskerne 
ind i bookingsystemet. Henning videresender mail fra kommunen. 

Henning indkalder rettidigt til generalforsamling og opfordrer desuden til at alle 
sender deres beretningsbidrag inden generalforsamlingen. 

 

Næste møde: 25.02: Primært fokus er planlægning af generalforsamling 

Generalforsamling: 18.11 kl. 19:00 (formøde kl. 18:00). 

 

 


