VI 39 Badminton
Referat af bestyrelsesmøde den 19. juni 2017 kl. 19.00 – 21.00 i Vallensbæk
Idrætscenter

Til stede: Jesper, Henning, Birthe, Jørgen, Bjarne, Lars, Rikke
Afbud: Eva, Anette

Dagsorden:
1. Referat – gennemgang (udsendt af Rikke)
2. Økonomi – status
3. Kontingent for bestyrelsen – oplæg fra gruppen
4. Åbent hus - 9. september
5. Festlig fredag
6. Læringsfestival
7. Ungdomstrænere
8. Adgang til Idrætscenter og skolen
9. Nøgler til boldskab
10.Nyt fra ”afdelingerne” og meddelelser
11.Hjemmesiden
12.Eventuelt

Referat
Ad 1)
Det besluttes, at referater fremadrettet lægges på nettet (hjemmesiden). Ligeledes
lægges referat fra sidste møde på nettet.
Henning refererede fra seneste hovedbestyrelsesmøde: Det kommunale tilskud
stiger med 30 kr,- pr. ungdomsspiller. Henning udsender referat fra mødet, når det
foreligger.

Bjarne har haft kontakt til Flemming Balling vedr. DMI-30-arrangementet. Der har
ikke været væsentlige udgifter.
Vi kan alligevel ikke benytte pilehaveskolen fra kl. 16:00 tirsdag, onsdag og torsdag;
først kl. 16:30 som tidligere. Disse tider indgik i den samlede halfordeling. Det er
derfor bestyrelsens opfattelse, at vi bør vi kompenseres næste år.
Ad 2)
Der er styr på økonomien.

Ad 3)
Alle bestyrelsesmedlemmer inkl. suppleanter har kontingentfrihed og telefonpenge
på kr. 1000,-. Familiemedlemmer betaler alm. kontingent, og ingen
bestyrelsesmedlemmer modtager yderligere kompensation.

Ad 4)
Rikke berettede, at de resterende præmiepenge fra RSL er blevet overført til næste
sæson. En del af den samlede sum vil kunne bruges til motionsturneringen 9.
september i hal 1.
Lars fortalte, at planlægningen af motionsturneringen i øvrigt skrider planmæssigt
frem. Lars udgør turneringsudvalget sammen med Anne og Katja.
Bjarne overtager ansvaret for Åben hal i hal 2.
Henning og Lars deltager i DGI-arrangement onsdag den 21. juni om ”promovering”.
Vi får i den forbindelse kr. 3000,- til Åben-hal-arrangementet.

Ad 5)
Bjarne og Henning refererede fra møde med kommunen om ”Festlig fredag” den 15.
september. Aktiviteten foregår fra 15:30-19:00.
Henning kontakter kommunen og siger, at vi gerne vil have en bod.
Rikke opdaterer folder til uddeling. Bjarne printer og folder den

Ad 6)
Vi deltager ikke i læringsfestival den 26. juni.

Ad 7)
I uge 26 mangler der trænere til kommunens ”badmintonuge”. Der er fundet
forskellige trænere til tir, ons, tor. Rikke kan tage fredag. Jesper finder en
hjælpetræner, der kontinuert kan være der, og laver program for ugen. Jesper tager
desuden kontakt til Kommunen (Helle Birkholm Hansen fra Ungdomsskolen) og
aflyser evt. mandag.
Der mangler 1-2 trænere til tirsdag og torsdag næste sæson. Der er taget mange
initiativer – pt. uden held. Forslag om at kontakte, KU, Brøndby Gymnasium og
Falkonergården. Rikke sender Anders Carlsens kontaktoplysninger til Jesper.

Ad 8)
Intet at bemærke

Ad 9)
Der er styr på nøglerne, men Jesper indsamler nøgler hos de ungdomstrænere, der
stopper.

Ad 10)
Lars har været til møde i DGI’s holdturneringsudvalg. Der sker ændringer i
motionistrækkerne fra central side. Lars og Birthe aftaler indplaceringen af
Vallensbæks hold.
Intet at bemærke fra ungdomsafdelingen. Se dog punkt 7.
Torben har været til møde i pokaludvalget. Der blev truffet beslutning om, at sortere
i pokalerne i Idrætscentret. Dette har ikke umiddelbar betydning for klubben.
Kasserer: Vi har pt. ca. 300 medlemmer. Afdelingsformændene står for at opkræve
kontingent. Frist for kontingentindbetaling er 1. september. Fastbaner står som

reserveret til tidligere spillere frem til 1. september. Herefter gøres de ”ledige”, hvis
der ikke er betalt kontingent.
Lars har opdateret ”foreningsportalen” hos DGI. Han rydder yderligere op, men det
blev besluttet, at vi ikke opdaterer med samtlige bestyrelsesmedlemmer. Det
betyder, at mails fra DGI fremover sendes til Lars og Henning.

Ad 11)
Der nedsættes et hjemmesideudvalg bestående af Birthe, Henning, Lars, Torben og
Rikke.

Ad 12)
Næste møde: torsdag den 24. august

Referent: Rikke

