
Vallensbæk Idrætsforening af 1939, Badmintonafdelingen 

 

 

Referat Bestyrelsesmøde 26. september 2016 
   Tilstede: Flemming Balling(FB), Rikke Sørup(RS), Birthe Boe(BB), 

Torben Simonsen(TS), Bjarne Svendsen(BS), Eva Vincent(EV). 
   Fraværende: Jørgen Pedersen(JP), Henning Boe(HB). 
 

1. Valg af ordstyrer.  

TS 

2. Godkendelse af referatet fra 15. august. 

3. Meddelelser. 

Pilehaveskolen er lukket i uge 42, Idrætscentret kan benyttes. 

Ingen ny idrætshal i kommunen, men ny svømmehal bevilliget. 

FB stopper som formand til Generalforsamlingen forår 2017. 

4. Nyt fra kasseren. 

JP ikke tilstede, men har sendt mail om at kontingentindbetalingerne går fint og 

at foreningen er likvid. 

5. Badminton introdag.  

9.oktober fra kl. 10-14 i Idrætscentret. BB beskriver tilbuddet til evt. nye 

medlemmer, med hvor præcist det er muligt at fællestræne eller få fastbaner. 

Der skal reklameres på Facebook Vallensbæk Portalen. 

Bs, FB, TS, RS, BB, HB og Lars deltager. 

 

6. Hvordan går det med træningen i idrætscentret onsdag og torsdag? 

Kl. 20-22 torsdag bliver der fremover 2 fastbaner og 4 baner til fællestræning. 
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7. Hjemmesiden.  

Nye medlemmer skal informeres om, at der findes en beskedservice på 

hjemmesiden, så man kan blive opdateret på aflysninger m.m. 

Flot og let brugbart tilmeldingssystem til tirsdagsmotionisterne. 

8. Nyt fra afdelingerne.  

Dialog om hold fra de forskellige afdelinger. 

Ungdom: God tilslutning i år, muligvis på grund af sommerugen. RS vil gerne 

have første uge af skoleferien igen i 2017. Gode trænere, muligvis får de brug 

for hjælpetrænere på grund af antallet. Bred forældreopbakning bl.a. som 

holdledere. 

RTL: Shop/shop er oprettet til Vi 39 ungdom, men hele klubben kan købe 

træningstøj. 

9. Dato for næste bestyrelsesmøde: 21. november kl. 19 

10. Eventuelt. 

  

Referent Eva Vincent 
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