
Bestyrelsesmøde tirsdag den 3. maj 2022 

 

Deltagere: 

Henning Boe 

Torben Simonsen 

Preben Flyvholm 

Lynge Skovgaard 

Nikolaj Nygaard 

Lars Panter 

Camilla 

Birthe Hammer Boe, referent 

Fraværende: Ole Elniff 

Dagsorden: 

Ingen bemærkninger til dagsordenen. 

 

1. Konstituering -hvem gør hvad. 

 

Ungdom: varetages af Lars Panter og Per Krarup m.fl. 

Ole: fortsætter sit hidtidige arbejde med ansvar for bolde, øl/vand på PIL, Veteranturnering, Tøj til 

Frivillige. Derudover foreslår bestyrelsen ansvar for klubtøj – drøftes på næste bestyrelsesmøde  

Motionist: Nikolaj Nygaard 

Fastbaner: Lynge Skovgaard 

Kasserer: Torben Simonsen 

Webmaster: Mangler endelig afklaring.  

 

 

2. Frivillighed -Status og plan for det videre arbejde. 

 

Birthe gennemgik referat fra sidste møde om Frivillighed og de aktiviteter bestyrelsen kommer til at 

arbejde med i næste sæson. Der var oprindeligt planlagt event for Frivillige i maj/juni. Det blev 

besluttet at udskyde dette til ultimo august. Birthe sender invitation ud til alle. 

 

3. Fra Ungdom til Senior 

 

Lars orienterede om, at der er en del ungdomsspillere, der stopper til badminton, når de bliver 

omkring 16-17 år. Der planlægges at etablere et badmintonhold om onsdagen, som har mere fokus 

på selve badmintonspillet end decideret træning – dette i håb om at kunne fastholde flere. 

 

Preben har tilbudt sig som træner for dette hold – Lars og Preben taler videre om det praktiske. 

 

Prisen for deltagelse i denne træning om onsdagen vil være 950 kr. per sæson. 

 



4. Miniton. 

 

Der planlægges  ét Miniton hold om lørdagen i den nye sæson. Kontingent bliver 500 kr. for hele 

sæsonen. 

 

5. Regnskab – status. 

 

Regnskabet for perioden 1. januar 2022 og indtil nu viser et underskud på 23.783 kr. Der er i 

perioden kommet kontingentindtægter fra nye medlemmer for 11.100 kr.  

 

6. Boldmaskine. 

 

Andreas fra Ungdom retter henvendelse til DGI mhp. at låne en boldmaskine for derefter at afprøve 

hos Ungdommen for at se, om det er noget, vi vil binde an med som et permanent tiltag. 

 

7. Nøgler. 

 

Birthe overtager opgaven mhp. at skabe overblik over nøglerne. 

 

8. Klubmesterskab og klubfest. 

 

Klubmesterskabet og klubfesten er fastlagt til den 18. juni 2022. Birthe har booket Korsagergård. 

 

Kampene op til klubmesterskabet afholdes i de 14 dage op til den 18. juni. Tirsdag på PIL og torsdag 

i IDC. Ungdom planlægger selv deres kampe. Nikolaj er tovholder på afvikling af kampe. Henning 

rækker ud til Lars Sørup mhp. assistance til håndtering af kampplaner m.m. 

 

Birthe sender mail ud til alle motionistspillere om klubmesterskab og klubfest. Lars P informerer 

forældre/ungdomsspillere. 

 

Birthe er tovholder på koordinering af klubfest og Birthe skriver invitation. Nærmere plan sendes 

snarest til Bestyrelsen. 

 

9. Nyt fra afdelingerne. 

 

Ungdom holder træningslejr den 3-5. juni 2022 på Danhostel i Maribo. Planen er to træningslejre 

om året. 

 

Ungdom har haft 2 hold med til Sjællands Mesterskaberne og til Danmarks Mesterskabet. U17 fik 

sølv ved DM og det blev også til en 4. plads. 

 

I samarbejde med klubberne på Vestegnen har Ungdom arrangeret en Begynderturnering som 

afvikles den 22. maj i IDC – der er p.t. 49 tilmeldte, heraf 28 fra Vallensbæk Badminton. 

 

Veteraner: Vi har haft 1 herredouble tilmeldt DM i rækken for +60 årige. De fik bronze. 

 



10. Gennemgang af referat. 

 

Ingen bemærkninger. 

 

11. Eventuelt  - næste møde. 

 

Næste møde 16. august 2022 kl. 19.00 i IDC. 

 

 


