VI 39 Badminton
Referat af bestyrelsesmøde den 23. august 2018 kl. 18.00 – 20.15 i
Idrætscentret (mødelokale 1)

Deltagere: Jesper, Annette, Birthe, Henning, Torben, Bjarne, Rikke og Lars

Dagsorden:
⦁ Referat – gennemgang
⦁ Økonomi – status
⦁ Ekstra medlemstilskud
⦁ Mulighed for tilskud – Lars laver oplæg
⦁ Badmintoncamp i efterårsferien
⦁ Festlig Fredag
⦁ Læringsfestival 02.07.2018
⦁ Partnerskab med Kommunen
⦁ Nyt fra ”afdelingerne” og meddelelser
⦁ Eventuelt

Ad 1:
Referatet godkendt;
Opfølgning på punkt 13: Annette tager en dialog med veteranerne om
deres ønsker. Et tilbud kunne være at overføre dem til fastbaner. Dette kan
komme på tale i nuværende sæson, når der er overblik over fastbanerne i
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denne sæson. Alternativt ser vi på det næste år.
Opfølgning på punkt 14: Henning og Rikke følger fortsat op på net og folder.

Ad 2:
Klubfesten kostede 10.700,‐. Budgettet var på 7000,‐ Underskuddet er
således mindre end først antaget (6000,‐ jf. seneste referat)
Det nye kontingentopkrævningssystem fungerer fint og tegner godt i
forhold til budgetoverfølgelse.

Ad 3:
Vi har fået kr 2859,‐ i ekstra medlemstilskud, som skal bruges til
ungdommen. Pengene kommer automatisk, men vi skal kunne
dokumentere anvendelsen ved evt. henvendelse.

Ad 4:
Der er kommet forslag fra Jesper til forskellige tiltag rettet mod
ungdommen, jf. aftale på sidste møde. Jesper og Lars laver sammen
ansøgning til hhv. kommunen og foreningspuljen af et omfang på op til
20.000,‐ hhv. 60.000,‐ bl.a. ud fra de retningslinjer, som Henning har
udsendt.

Ad 5:
Vi har fået henvendelse fra DGI vedr. afholdelse af badmintoncamp i
Vallensbæk i efterårsferien. Men det forudsætter, at der er bemanding fra
klubben. Det kan vi ikke levere i efterårsferien. Jesper melder tilbage, at vi
står over denne gang, men generelt er interesserede i lignende
arrangementer.
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Ad 6:
Torben og Henning står for at uddele flyers ved Lildl torsdag den 13.
september – forud for Festlig fredag dagen efter. Bjarne og henning står for
bemanding af speedminton på dagen. Bestyrelsen opfordres til at komme
forbi. Henning står for indkøb af slik til uddeling.

Ad 7:
Henning refererer fra læringsfestival, at det ikke er et arrangement vi bør
deltage i.

Ad 8:
Der foreligger et udkast til partnerskabskontrakt med Kommunen. Henning
kommunikerer til dem, at vi kan indgå aftalen underforudsætning af, at
kommunene afholder udgifter til træner i forbindelse med
arrangementerne, og at kommunen finder haltider, der ikke i forvejen er
reserveret til badmintonafdelingen.
Aftalen skal evalueres med kommunen i marts 2019. Forud herfor evaluerer
vi i bestyrelsen.

Ad 9:
Seniortræning er startet op. Konceptet med en blanding af U17‐spillere og
seniorer fungerer tilsyneladende med træner den første time.
Tilmeldingerne til vores sæsonopstartsstævne den 9. september tikker
planmæssigt ind. Der forventes et overskud, som tilgår klubben.
Ungdomstræningen er i gang. Alle spillere på venteliste er blevet tilbudt
plads. Fredag laver vi forældre‐barn‐træning som et nyt koncept.
Den nye klubshop hos Li‐ning er på trapperne, og der kommer i næste uge
en kasse rundt med prøvetøj. Rikke sørger for, at den også kommer rundt til
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seniorer og motionister.
Veteraner: intet at bemærke. Se også punkt 1.
Motionsafdelingen er endnu ikke gået i gang. Der var en drøftelse af
boldpenge, men en beslutning om, at den drøftelse bør tages i
motionsafdelingen.
Fastbaner: Der har siden sidste møde været en sag med fire medlemmer,
der ønskede at melde sig ud, fordi de jf. klubbens bestemmelser havde fået
at vide, at de ikke måtte inddrage en afløser ved sygdom. Der blev truffet
en formandsbeslutning om at afvige fra dette princip. Det besluttes på
mødet, at dette også fremover vil være princippet.Dvs. man betaler i
princippet for pladser på en bane.

Ad 10:
Der er igen mange nøgler i omløb, og vi mangler overblik over, hvem der
har adgang til vores bolde. Derfor taler Torben og Henning med Jens om en
omstilling af låsen til boldskabet.

Ref/ Rikke
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