VI 39 Badminton
Bestyrelsesmøde den 1. maj 2017 kl. 19.00 – 21.00 i Vallensbæk Idrætscenter
Dagsorden:
1. Diverse referater
2. Meddelelser
3. Konstituering og fordeling af opgaver
a. Hovedforeningen
b. Motionister
c. A-spillere
d. Fastbaner
e. Ungdom
f. Webmaster
g. Veteraner
h. Sekretær
4. Banefordeling
5. Hjemmeside - gennemgang
6. Kontrakt med RSL og nøgler til boldskab
7. Adgang til Idrætscentret (ny brik)
8. Klubmesterskaber og klubfest 2017 – evaluering
9. Sommerbadminton
10. Økonomi
11.Stævne og åbent hus den 9./10. september
12.Kontingentfrihed – nedsættelse af udvalg
13.Nyt fra ”afdelingerne”
14.Eventuelt

Ad 1)
Dagsordenspunkt på næste møde: I hvilket omfang skal referat fra best.møder
offentliggøres?
Vedtægter – som revideret på generalforsamlingen – lægges på hjemmesiden (ansv.
Lars)

Billeder til hjemmesiden og til skab i Idrætscentret opdateres – billeder sendes til
Torben.
Ad 2)
Lars har deltaget i DGI Midt og Vests evalueringsmøde og blev valgt til medlem af
holdturneringsudvalget.
Torben, Birthe og Henning deltog i Hovedforeningens generalforsamling. Torben
blev valgt til revisor.
Vi har afholdt et arrangement for kommunen i vinterferien (BMI 30). Bjarne tager
kontakt til Flemming Balling mhp. at få refunderet vores udgifter.
Ad 3)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Henning repræsenterer Badmintonklubben i Hovedforeningen.
Birthe er motionistformand
Lars er seniorformand
Bjarne tager sig af fastbaner
Jesper er ungdomsformand
Torben er webmaster
Annette er veteranformand
Rikke er sekretær

Desuden blev det fastslået, at Lars er boldansvarlig.
Ad 4)
Jesper og Henning har været til banefordelingmødeg. Der er sket nogle ændringer,
der fremgår af omdelt plan.
Af planen fremgår det, at vi har Pilehaveskolen tirsdag, onsdag og torsdag fra kl.
16:00. Henning kontakter Thomas Brose for at få dette bekræftet. Det har stor
betydning for ungdomstræningen, hvor vi i flere år har kæmpet for at få den halve
time fra 16:00-16:30.
Frem til efterårsferien og efter 1. april kan vi booke os ind på VARKs tider i
Idrætscentret, fx når der er aflysninger på Pilehaveskolen.
Intern banefordeling: Vi lægger ungdomstræning på pilehaveskolen torsdag ml. 18
og 19. Fastbanespillerne på dette tidspunkt tilbydes at spille senere torsdag aften

eller onsdag ml. 16:00 og 18:00. Bjarne tager kontakt til Flemming og efterfølgende
til de berørte spillere.
Torben opdaterer oversigt på hjemmesiden med intern halfordeling (afdelingerne
imellem.
Ad 5) Udsættes til næste møde.
Ad 6)
Boldkontrakten løber endnu et år. Shop i shop har fungeret godt. Rikke undersøger,
om der kan køres endnu en runde. Præmiekontoen har været svær at bruge. Dette
husker vi, når vi næste år skal genforhandle kontrakten. Anders fra
tirsdagstræningen har tilbudt sin hjælp i forbindelse med genforhandling af
kontrakt.
Henning har indsamlet overskydende nøgler til boldskab og hængelåse. Han
udsender en oversigt, og bestyrelsesmedlemmer melder tilbage med numre på
nøgler.
Ad 7)
Henning kontakter Ole Elnif for at få overblik over ”brikker” til Pilehaveskolen. Vi
rekvirerer 3 ”brikker” til Idrætscentret. Torben, Lars og Birthe får en brik hver.
Ad 8)
Klubfesten gik rigtigt godt. Der er endnu ikke lavet regnskab, men det er
vurderingen, at budgettet holder.
Der var 41 kampe i seniorrækkerne. Hvordan kan vi få flere til at tilmelde sig? Dato
for klubmesterskaber og klubfest 2018 fastsættes på næste møde.
Ad 9)
Vi har samme tider i sommerperioden, som resten af året. Torben tjekker, om der er
”aflysninger” i sæsonbookninger og opdaterer hjemmesiden. Løbende aflysninger
kommer til Torben og Henning, der giver besked videre.
Ad 10)
Lars står for et arrangement sammen med Anne og Katja den 9. september – en
venskabsturnering. De har kontakt til en musiker, som evt. også kan spille til næste
års klubfest. Vi holder Åbent hus samme dag i hal 2. Begge haller er booket. Bjarne

laver en plakat. Henning sørger for annonce i avis/Vallenbæk
nu/Vallensbækportalen. Arbejdsfordeling aftales på næste møde.
Ad 11) Udsættes til næste møde.
Ad 12)
Jørgen kontakter Bent Madsen (revisor), og der nedsættes et udvalg bestående af
Jørgen og Jesper, der kommer med et bud på nye retningslinjer (baseret på
beslutning på generalforsamlingen).
Ad 13) Udgår.
Ad 14)
Foreningsfest den 19. maj: Henning, Birthe, Torben, Annie, Eva, Rikke og Lars
deltager.
Henning afmelder ”Badmintonbladet”.
Torben tjekker, hvem der står som ”booker” og sørger for, at Jesper oprettes. Jesper
forhåndsbooker Idrætscentret i de weekends, der er fastsat som
holdturneringsrunder.
Bjarne orienterede om OK-støtteordning. Den har ikke virket i et stykke tid. Bjarne
hænger info/plakat op i vores skab og på Pilehaveskolen.
Næste møde: 19.06, kl. 19-21.

Referent: Rikke

