VI 39 Badminton
Referat af bestyrelsesmøde den 18.12. 2017 kl. 17.30 – 20.00 Idrætscentret
(mødelokale 1)

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Spisning
Referat – gennemgang
Plan for 2018
Klubmesterskab og klubfest 2018
Økonomi – tilskud
Nyt fra ”afdelingerne” og meddelelser
Referat fra hovedforeningen og brugerrådet.
Eventuelt

Referat:
Ad 1)
Intet at bemærke

Ad 2)
Intet at bemærke

Ad 3)
Følgende arrangementer skal meldes ind til Vallensbæk Nyt:





Vallensbæk Cup (åbent for tilskuere) Dato?
DGI Ungdomsturnering den 28.04.18
Åben hal weekenden i uge 43 Arrangementskomite?
Vi deltager gerne i Herrefed motion

 Vi deltager gerne i Kickstart
Ansvarlig for indmelding til Vallensbæk Nyt: Henning?
Desuden vil fokus o 2018 være på fastholdelse, snarere end på tiltrækning – i hvert
fald blandt ungdom.
Lars fortalte, at DGI har indkøbt boldmaskine og udstyr til ”Natminton”, som
klubberne kan låne i forbindelse med arrangementer.

Ad 4)
Klubmesterskaberne for voksne afholdes den 1., 12., 17. og 19. april i Idrætscentret.
For ungdom er det den 18. april i Idrætscentret. Fælles finaledag er lørdag den 21.
april på Pilehaveskolen. Sidste frist for tilmelding er 1. april.
Jesper tjekker, om aldersgrupperne på tilmeldingssiden er korrekte og melder
tilbage til Torben.
Pris pr. kategori: 50 kr. Prisen dækker bolde og præmier.
Klubfesten: 21. april på Korsagergård.
Vi laver ikke billetter i år. Birthe laver en tilmeldingsliste.
Eva og Jesper undersøger forskellige bud på musik fra kl. 20-24.
Henning tjekker muligheden for at forlænge arrangementet til kl. 02.00.

Ad 5)
Tilskud er på kr. 37.000,- Det er som forventet. Regnskabet for 2017 ender 110.000,kr. bedre end budgetteret. På næste møde drøftes en ny og mere gennemsigtig
kontoplan.

Ad 6)
Motion: der er endnu ikke afholdt pizza- eller kageturnering denne sæson
Senior: Der er fortsat plads til flere spillere onsdag aften. De skal dog have et vist
niveau.

Ungdom: Der er ikke plads til flere medlemmer. Der er oprettet venteliste. Der
arbejdes på at udnytte haltid om fredagen til ungdom (vi har tiden, men har ikke
kunnet rekruttere trænere hidtil).
Veteran: der er 16. betalende spillere, der råder over tre baner tirsdag aften.
Veteranformanden vurderer, at tidspunktet er et problem. Det er for sent og skaber
ikke mulighed for socialt samvær.
Fastbaner: 6 nye spillere. Bjerne tager en oversigt med til næste møde, så vi kan få
et overblik over eventuelle ”gratister”.
Webmaster: Der arbejdes fortsat på, at klubben kan få NEM-ID. Ansvarlig Lars.

Ad 7)
Henning overtager Flemming Ballings plads i Hovedforeningen.
Nina vil gerne deltage i Brugerrådet. Rikke formidler kontakt til Henning.
Henning gennemgik referat far seneste møde i Brugerrådet (omdelt). Der bliver
udarbejdet et skriv om udfordringerne på rengøringsområdet på Pilehaveskolen. Er
dette rigtig forstået, eller var det noget vi skulle gøre?

Ad 8)
DGI holder turneringer i Karlslunde, som spillere fra Ældresagen i Vallensbæk
deltager i – under VI39’s navn. Man bør være medlem for at spille i DGI-turneringer.
Derfor træffer vi på næste møde beslutning om en indstilling til generalforsamlingen
om passivt medlemskab og prisen herfor.

Næste møde: 26. februar kl. 18-20.

