VI 39 Badminton
Referat af Bestyrelsesmøde den 11. juni 2018 kl. 18.00 – 20.00 i
Idrætscentret (mødelokale 1)

Dagsorden:
⦁ Referat – gennemgang
⦁ Generalforsamling ‐ opfølgning
⦁ Økonomi – status
⦁ Klubmesterskab og klubfest 2018 ‐ evaluering
⦁ Nyt fra hovedforeningen
⦁ Nyt fra Folkeoplysningsudvalget
⦁ DIF og DGI’s foreningspulje er åbnet
⦁ Nyt fra brugerrådet.
⦁ Fordeling af haltider
⦁ Festlig Fredag
⦁ Læringsfestival 02.07.2018
⦁ Samarbejde med Taastrup – se mail fra Jesper
Nyt punkt 12A: Partnerskaber
⦁ Nyt fra ”afdelingerne” og meddelelser
⦁ Eventuelt

Ad 1) Intet at bemærke
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Ad 2) Bestyrelsen konstituerer sig med følgende poster:
⦁ Formand: Henning Boe (valgt på generalforsamlingen)
⦁ Kasserer: Torben Simonsen (valgt på generalforsamlingen)
⦁ Motionsformand: Birthe Hammer Boe
⦁ Seniorformand: Lars Kirkeskov Sørup
⦁ Ungdomsformand: Jesper Bruun
⦁ Veteranformand: Annette Knudsen
⦁ Fastbaneansvarlig: Bjarne Svendsen
⦁ Sekretær: Rikke Kirkeskov Sørup
Ad 3) Der er styr på økonomien. Der er fortsat mange penge tilovers på
trænerbudgettet. Desuden modsvarer indtægten fra salg af bolde næsten
udgiften til køb af bolde.
Ad 4) Tilslutningen til fest og især klubmesterskab var ringe, men det var en
god fest. Musik og mad samt den ekstra time fungerede godt. I efteråret
tager vi det kommende arrangement op mhp. større rekruttering i 2019.
Budgettet blev overskredet med godt 6000,‐ kr. Dette medtænkes i næste
års budget.
Ad 5) Henning refererede fra generalforsamlingen i Hovedforeningen. Der
blev nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med bud på
hovedforeningens fremtid. Henning er tovholder for denne gruppe. Torben
er blevet ny kasserer i Hovedforeningen. Der er penge at hente i
Hovedforeningen til fx trænerkurser mm.
Ad 6) Der er også i Folkeoplysningsudvalget forskellige puljer, som man kan
søge. Retningslinjer og puljeadministration er ved at blive revideret. De nye
retningslinjer vil blive lagt på Vallensbæk Kommunes hjemmeside.
Ad 7) DIF og DGI har også mange puljer at søge. På næste møde tager vi en
drøftelse af tiltag, som vi kan søge puljemidler til. Forslag sendes til Lars,
der laver et oplæg til næste møde.
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Ad 8) Henning refererede fra møde i Brugerrådet. Brugerrådet afviste at
Cricket skulle være en indendørssport, så længe det ikke er en
udendørssport i Vallensbæk.
Ad 9) På halfordelingsmødet fik vi de samme tider som i år + fredag
eftermiddag i hal 2 i Idrætscentret. Det indebærer også, at vi i år har
Pilehaveskolen fra 16:00. Det er under omstændighederne tilfredsstillende.
Halfordelingsplanen på vores hjemmeside bliver ikke brugt, og det
besluttes, at Torben sletter oversigten.
Ad 10) Festlig fredag er i år 14. september kl. 15:30‐19:30. Vi ønsker at
deltage på samme måde som sidste år. Henning tilmelder os inden 15.06.
Bjarne er koordinator og modtager forslag. Disse kan vi præsentere på
næste års Læringsfestival.
Ad 11) Henning deltager i læringsfestival som ”gæst” for at få inspiration.
Det kan give ideer til, hvilke aktiviteter vi skal søge puljemidler til, jf. punkt
7. Disse aktiviteter kan vi præsentere på næste års læringsfestival.
Ad 12) Jesper taler med Allan for en afklaring af muligheder inden for
Partnerskaber.
Ad 12A) Mandag den 18.06 er der møde med kommunen (Casper) fra
17‐19. Bjarne deltager på dette møde. Forslag fra badminton: Et fælles
Åbent‐hal‐koncept, hvor de forskellige foreninger indgår i et dagsprogram
tovholdt af kommunen.
Ad 13) Motionsafdelingen: Der er en håndfuld skadede spillere. Det aftales,
at spillere, der har været fraværende pga. skader i over en halv sæson, kan
få kontingentnedsættelse den efterfølgende sæson. Motionsformanden og
kassereren træffer de konkrete beslutninger.
Der er et ønske om træning for torsdagsmotionisterne. Jesper forespørger i
Taastrup, om de evt. kan levere en træning. Desuden skal det på listen over
ting vi kan søge tilskud til, jf. pkt. 7. Herefter tager vi stilling til konceptet.
Det er væsentligt, at der laves et koncept, der ikke ødelægger kritiske
masse.
Veteranafdelingen: Deltagerantallet er faldende, og medlemmerne føler sig
lidt ”glemt”. Vi drøftede forskellige tiltag uden at finde gode løsninger. Vi
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tager en ny drøftelse på næste møde.
Seniorafdelingen: Søndag den 9.9 holdes åben sæsonstartturnering. Lars
står for det sammen med Katja og Anne.
Der gennemføres en evaluering af holdturnering blandt holdlederne inden
tilmelding til næste sæson. Rikke tager initiativ hertil.
Fastbaner: Intet at bemærke
Ultimo juli sendes mail ud med opkrævning af kontingent. Torben og Lars
sender til de voksne via regnskabssystemet. Jesper sender til
ungdomsspillere via Holdsport. Betalingsfrist: 15.09.
Ad 14) Henning beder Thomas om nye net.
Rikke vælger klubtøj hos Li Ning og træffer de fornødne aftaler om køb.
Torben og Henning fjerner halreservationer i bookingsystemet, som vi ikke
bruger i maj og juni i indeværende og kommende sæson. Ved tvivl
koordineres med Jesper.
Brochuren opdateres og lægges på hjemmesiden. Desuden sendes den ud
som FB‐annonce i august. Ansvarlig: Rikke

Næste møder:
23.08: 18:00‐20:15
29.10: 18:00‐20:15
10.12: 18:00‐20:15
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