
Vallensbæk Badminton 

Bestyrelsesmøde den 2. april 2019 

 

Til stede: Henning, Birthe, Ole, Lars, Martin, Torben, Rikke 

 

Dagsorden 

1. Opfølgning på referat 

2. Konstituering 

3. Ungdomsafdelingen 

4. Økonomi 

5. Klubmesterskab og klubfest – evaluering 

6. Nyt fra afdelingerne og meddelelser 

7. Eventuelt 

 

Referat 

Ad 1) Ingen kommentarer til tidligere referater 

Ad 2) Bestyrelsen konstituerede sig med følgende poster: 

- Formand: Henning 
- Kasserer: Torben 
- Motionsformand: Birthe 
- Veteranformand: (posten lægges ind under motionsformanden) 
- Ungdomsformand: vacant (se punkt 3) 
- Fastbaner: Martin 
- Boldansvarlig: Ole 

I forlængelse heraf blev følgende holdledere udnævnt: 

- 1. mix: Lars 
- 2. mix: Rikke 
- 3. mix: Birthe 
- 1. Herre: Per Andreasen (det er uvist, om dette hold fortsætter) 
- 2. Herre: Bjarne (overtager for Jens) 
- 3. Herre: Martin (overtager for Henning). 

Der skal være fuld transparens om, hvilke goder der er forbundet med bestyrelsesarbejdet. Vi tager det op 
på næste møde. 



Ad 3) Rikke indkalder interesserede forældre til et møde sammen med formanden. Opgaven er at fordele 
de forskellige opgaver og ansvaret. Der udnævnes ikke en formand blandt de nuværende 
bestyrelsesmedlemmer, da opgaven skal ligge hos forældrene. Rikke tager kontakten til trænere frem til 
der er en afklaring omkring ungdomssituationen. 

Klubmesterskabet og afslutningen gav kontakt til følgende navne:  

Tanja (Kasper Asbo Sand), Kamilla (Nicklas Hall), Lotte (Jeppe Poulsen), Per (Tobias Krarup), Camilla (Oliver 
og Benjamin Meres), Jeanette (David). 

Ad 4) Klubfesten har været dyr. Der er et underskud på 10.000,- Der var budgetteret med 11.000,- så det er 
ok. Lotteriet gav underskud i år. Til gengæld indeholder prisen også udgifter til ungdomsarrangementet kl. 
16:45. Budgettet reddes af at vi valgte jukebox i stedet for levende musik. 

 

Ad 5) 

Klubmesterskaberne har fungeret meget fint i hallen. Der er blot for få tilmeldte 

Klubfesten var ligeledes vellykket. Det var en stor succes at flytte præmieoverrækkelsen for ungdom ned på 
Korsagergaard. Det kan gentages. Slushice og popcorn var en stor succes. 

Der ligger en kommunikationsopgave i at formidle det nye koncept, dels så børn og forældre bliver og 
spiser, dels så øvrige deltagere møder op kl. 16:45 til fælles præmieoverrækkelse. 

Vi bør prioritere levende musik fremover. 

På næste møde fastlægger vi dato for næste års klubmesterskab samt –fest. Vi skal være opmærksomme 
på, at det ikke lægges oven i andre DGI-arrangementer. 

 

Ad 6) 

Vi har fået en henvendelse fra Allan (ungdomstræner) om samarbejde om et seniorhold. Vi takker nej, da 
det er bestyrelsens vurdering, at det vil ødelægge vores motionsafdeling. 

Vi har modtaget invitation til Badminton Forum den 11. maj i Vejle. Hvis vi deltager, bliver vi delegeret for 
DGI Sjælland. Interesserede melder sig hos formanden. 

Vores partnerskabsaftale med kommunen bliver forlænget på uændrede vilkår. 

I forlængelse af Generalforsamlingens beslutning om at ændre navn til Vallensbæk Badminton, har vi fået 
behov for nyt domænenavn. Webmasteren tager beslutning om nyt navn. 

Festlig fredag: Det vil vi gerne igen. Henning deltager i møde om konceptet 

Sommeraktivitet: Vi skal melde tilbage til kommunen, om vi igen ønsker at deltage i sommeraktivitet. Rikke 
og Lars træffer beslutning herom og melder tilbage tilkommunen. Det er et spørgsmål om, hvorvidt vi tror, 
vi kan skaffe trænere. 

Fest for frivillige 3. maj: Ole, Henning, Birthe og Torben vil gerne deltage 



LM: Det ser ikke ud til, at der bliver en 4+4-række. Det er et problem for os, og lige nu er det uafklaret, 
hvordan vi forholder os. 

Den 30.04 holder vi sæsonafslutning på Pilehaveskolen (Birthe står for dette og inviterer alle motionister og 
seniorer fra torsdags-, onsdags og torsdagstræningerne. 

Henning afbooker Pilehaveskolen hos Tenna fra 1. maj. 

 

Næste møder: 

13.05.19 kl. 18:00 i Idrætscentret 

19.06.19: kl. 18 i Kultur- og borgerhuset 

 

Ref/Rikke 


