Bestyrelsesmøde den 5. marts 2018

Dagsorden:
1) Referat
2) Klubmesterskab og klubfest 2018
3) Økonomi – regnskab og budget – er udsendt af Jørgen
a. Ny kontoplan
4) Generalforsamling
5) Referat fra hovedforeningen og Brugerrådet
6) Vild med sport i Vallensbæk Idrætscenter 14. april
7) Samarbejde med Taastrup Elite, jf. mail fra Jesper
8) LM i maj, jf. mail fra Lars
9) Motionsholdsturneringsmøde 5. april 2018
10) Fællesmøde Badminton Sjælland og DGI – 18 april
11) Nyt fra afdelingerne og meddelelser
12) Eventuelt.
Til stede: Henning, Birthe, Jørgen, Jesper, Rikke, Torben, Eva, Bjarne, Lars
Fraværende: Annette
Ad 1)
De ansvarlige for diverse arrangementer, herunder ungdomsturnering og Vallensbæk Cup, tager selv fat i
Vallensbæk nu – kalenderen kan opdateres elektronisk. Ved ønske om artikel kontaktes redaktionen.
Ældrebadminton: Det indstilles til generalforsamlingen, at passivt medlemskab koster 200,- kr/år.
Kontingentet dækker deltagelse i og bolde til turnering i Karlslunde. Desuden kan man deltage i den årlige
klubfest.

Ad 2)
Jesper og Eva arbejder fortsat på at finde musik til klubfesten. Da Henning har aftalt, at festen kan
fortsætte til kl. 02:00. bookes musikken tilsvarende en time længere. Pris: 6000-10.000.
Mie og Maja hjælper og står for opdækning og klargøring. Bestyrelsen behøver ikke at deltage.
Birthe og Henning står for maden. Pris pr. kuvert max. Kr. 200,- (Deltagerpris: 300,-)
Drikkevarer: Vin: 100,-; øl: 20,-; vand: 15,-.
Indkøb: vin inkl. velkomstdrik: Bjarne og Torben
Øl, vand og cider: Henning
Resten: Eva og Birthe
Rikke og Jesper står for præmier (præmiekonto hos RSL samt Pokalshoppen)

Kontakt til ældresagen: Annette
Salg af mad og drikke under klubmesterskaberne: Tirsdagsholdet varetager dette og fastsætter priser.
Henning opdaterer og udsender komplet ansvarsfordeling.

Ad 3)
Budget og regnskab godkendt af bestyrelsen og indstilles til vedtagelse på generalforsamlingen. Der
indstilles til uændret kontingent. Forslag til kontingent for passive medlemmer, jf. punkt 1, behandles
særskilt.
3a: ny kontoplan vedtaget.

Ad 4)
Generalforsamlingen afholdes mandag den 26.4 (i påskeferien) kl. 19:00. Der afholdes bestyrelsesmøde
med spisning kl. 18:00.
Vi er pt 8 medlemmer og 2 suppleanter. Dette er maximum, jf. vedtægterne. Alle ønsker genvalg med
undtagelse af Jørgen og evt. Annette. Henning kontakter hende for afklaring. Bestyrelsen foreslår Lars som
dirigent og Rikke som referent.
Afdelingsformændene sender 10-20 linjer til Henning, der samler en beretning og får den lagt på
hjemmesiden.

Ad 5)
Henning orienterede fra Brugerrådet:




Thomas tager kontakt til Floorballs formand og forklarer hende principperne for halfordeling og
halbenyttelse. I denne sæson er det aftalt, at Floorball bruger Pilehaveskolen en enkel fredag.
Der er mulighed for at komme med forslag til lokale- og/eller udstyrsønsker i forbindelse med
sammenbygningen af idrætscentret med en ny svømmehal.
Der bliver kigget på principperne for tilskud til nye foreninger.

Henning orienterede fra Hovedforeningen:
Der er en større formue i hovedforeningen. Ingen søger disse midler. Der er pt. forslag om, at der bruges
nogle midler i forbindelse med Festlig fredag i september.
Hovedforeningens generalforsamling ligger i april (pt. ikke kendt dato). Der er som oftest kun 2 fremmødte
til møderne, og Henning vil tage hovedbestyrelsens rolle op på generalforsamlingen.

Ad 6)
Henning har udsendt forespørgsel fra Vild med Sport. Det virker som et stort setup, og Jesper har talt med
dem også og foreslået dem at kontakte nogle af de større klubber. Vi kan ikke påtage os opgaven.

Ad 7)
Vi har et samarbejde med Taastrup Elite på ungdomssiden. Dette ønsker vi at fortsætte uændret. Jesper
har mandat til også at drøfte seniorsamarbejde/foranledige et møde.

Ad 8)
LM finder sted den 5.-6. maj i Grindsted. Vi har reserveret værelser og åbnet for tilmelding på FB. Lars og
Birthe står for koordinering og tilmelding. Der kan i år stilles hold på tværs af klubber. Lars tager evt.
kontakt til Sengeløse, hvis vi får et behov for at supplere vores hold.

Ad 9)
Lars deltager.

Ad 10)
Jesper deltager.

Ad 11)
Motion: Der er planlagt pizzaturnering om tirsdagen. Der er kommet invitation til BBK-turnering den 25.
marts. Rikke står for koordinering og tilmelding.
Ungdom: Der har været en pizzafredag, som var en stor succes. Der er mange ungdomsspillere, der har
opnået gode resultater i år, men ingen der skal indstilles til særlig præmiering i kommunalt regi. Der er pt.
15 spillere på venteliste. Dette bør gavne vores forhandlingsposition, når vi skal forhandle
halfordelingstider for næste sæson.
Fastbaner: Fra næste sæson samarbejder kasserer og fastbaneformand om registrering af fastbanespillere.
Bestyrelsen overvejer, hvordan vi kontrollerer, om der er betalt. Det er vigtigt, at vi forud for diskussionen i
kommende sæson får tal på, hvor mange spillere, vi mangler e-mail-adresse på, og hvor mange baner, der
kun er bemandet med 3 betalende spillere.

Ad 12)
Bent Madsen stopper som revisor: på næste møde tager vi stilling til, om han skal have en gave.

Lars og Jesper forhåndsbooker Pilehaveskolen og hallen i Idrætscentret i de uger, som allerede er meldt ud.
Til september/oktober mødes holdlederne og laver de endelige bookinger. Husk i øvrigt at afmelde
løbende, hvis kampene aflyses.
Der kommer klager over oprydningsniveauet – pt. på Pilehaveskolen. Bjarne sender en mail til
fastbanespillerne torsdag og indskærper bl.a. at man altid skal tage nettene ned, hvis man umiddelbart er
sidste spillere på banen. Vi skal alle være opmærksomme på at rydde op. Henning orienterer Thomas om,
at vi indskærper dette, men ikke altid kan sætte nettene ind i rummet, idet vi ikke alle har nøgler.
Der er kommet henvendelse vedrørende ”Fars fede motion” i uge 24. Vi afslår at deltage i dette, da vi ikke
har baner til at rumme nye medlemmer pt.
Næste møde: 26.04 kl. 18:00

Ref/ Rikke

