
VI 39 Badminton 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. 10. 2017 kl. 19.15 – 20.00  i Vallensbæk 

Idrætscenter 

 

Dagsorden: 

1. Referat – gennemgang 

2. Økonomi – tilskud 

3. Nyt fra ”afdelingerne” og meddelelser 

4. Persondata (NYT PUNKT i forhold til oprindelig dagsorden) 

5. Nøgler og brikker 

6. Klubmesterskab og klubfest 2018 

7. Eventuelt 

Deltagere: Henning Boe, Jørgen Petersen, Bjarne Svendsen, Eva Vincent, Torben 

Simonsen, Lars Sørup, Annette Knudsen, Jesper Bruun. 

 

Referat 

 

Ad 1) 

Referatet blev godkendt og lægges på hjemmesiden. 

Referat fra hovedbestyrelsesmødet foreligger endnu ikke. På mødet blev der bl.a. 

talt om, at der tildeles et årligt tilskud fra kommunen. 

Vi er p.t. over budget i forhold til kontingentindbetalinger, hvilket er meget positivt. 

Åbent hus arrangement havde meget få deltagere - vi vil lægge det på et andet 

tidspunkt næste gang. 

Den åbne turnering den 9. september forløb særdeles fint og vi satser på at gentage 

succesen. 

Festlig Fredag var en stor succes trods regnvejret og vi deltager gerne en anden 

gang. 



 

Ad 2) 

Vi har p.t. 170.000 kr. i kontingentindbetaling, men mangler stadig indbetaling for 

ca. 10 spillere. 

For resten af året udestår en betaling til ungdomstræning i størrelsesordenen 20 -

25.000 kr. 

Formanden undersøger muligheden for at søge tilskud til klubben fra 

Hovedbestyrelsen. 

Lars undersøger status på boldbeholdningen. 

 

Ad 3) 

Ungdom: Der er styr på ind- og udmeldelser og der er mange børn til træning hver 

gang. Der er kommet 2 nye holdledere. 

Seniorer: Der begyndt at komme lidt flere til træning, hvilket er positivt. Der er 

endnu ikke afviklet holdkampe. 

Fastbaner: Der kommer stadig lidt drypvise tilmeldinger, men vi har stadig flere 

ledige baner. Vi aftalte at reklamere lidt mere for fastbanerne bl.a. via Facebook. 

Motionister: Der er kommet 2 nye spillere, der tidligere har spillet på fastbane. 

Veteraner: Det går fint. 

Hjemmesiden: Der har været problemer i forhold til domænenavnet, der blev 

uvirksomt pga. af manglende betaling. Problemet blev hurtigt løst og der nu styr på 

det. Det anbefales, at domænenavnet kobles op på et cvr-nummer i stedet for en 

person. Torben har bolden. 

 

Ad 4) 

Der er ny lovgivning på vej vedr. håndtering af persondata. For at være på forkant 

har Birthe udarbejdet forslag til tekst, som vil blive lagt på hjemmesiden efter at evt. 

bemærkninger er modtaget fra bestyrelsen. 

 



Ad 5) 

Henning gennemgik liste over hvem der har hvilke nøgler/brikker. Der udestår p.t. 5 

nøgler, hvor vi ikke har fuld klarhed over, hvem der har dem. Jesper undersøger 

mht. 3 af dem og vender tilbage til Henning. 

 

Ad 6) 

Klubmesterskabet vil i 2018 blive afholdt fra 2. april – 21. april med finale og klubfest 

den 21. april. Henning booker Korsagergård og idrætscentret (9.00 – 15.00). Vi 

aftaler nærmere om festudvalg næste gang. 

 

Ad 7) 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 18. december kl. 17.30. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


