Bestyrelsesmøde
13.05.2019 kl. 19:00

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

Dagsorden
1. Referat – gennemgang
2. Ungdomsafdelingen – status ved Lars og Rikke
3. Økonomi – Torben
4. Festlig fredag
5. Nyt fra afdelingerne og meddelelser
6. Nøgler
7. Eventuelt

Ad 1. Referat
Klubmesterskaber næste år: Uge 16 og 17. Finaler og klubfest den 25.04.20. Henning booker Korsagergaard
og Pilehaveskolen samt musik (dem fra forrige år) den 25.04.20 Torben booker ”piger” til servering.
På sidste møde inden jul behandler vi invitationen. Vi laver en invitation i papir til opslagstavlen.
Henning opfordrer til, at vi næste år deltager i Badmintonforum (DGI/Badminton Danmark).

Ad 2. Ungdomsafdelingen
Lars Panter, far til Mads, har meldt sig på banen, så vi har nu et ungdomsudvalg bestående af tre personer,
Lars Per og Christian. Til sammen dækker de nu de opgaver, der er markeret som prioritet 1 og 2. Vi
forventer, at en af dem deltager i bestyrelsen fremover.

Ad 3. Økonomi
Vi har modtaget en større sum penge fra Hovedforeningen (jf. tidligere referater). Nogle af pengene kan
bruges til bolde. Torben laver et oplæg til næste gang om fri boldforbrug til fællestræninger, der dækkes
delvis af en ”kontingentforhøjelse”, delvis af pengene fra Hovedbestyrelsen.
Muligheden for et nyt boldskab drøftedes også. Henning undersøger med Thomas Brose om der kan laves
en aftale, hvor Idrætscentret bidrager til etablering af et nyt skab. Det vil være relevant at få et skab, der
kan knyttes direkte til vand.

Ad 4. Festlig fredag
Birthe har været til formøde. Arrangementet finder sted den 13.09.20. Vi får samme plads som sidste år.
Bjarne står for Speedminton. Henning kontakter Bjarne. Ole indkøber et sæt Miniton og afklarer sammen
med Lars, hvordan vi får tilskud fra DGI. DGI yder 1500,- kr i tilskud til en minitonindsats. Kommunen yder
et tilskud på kr. 300,- til en præmie, hvis vi laver en konkurrence. Vi overvejer, hvilken konkurrence, der kan
være aktuel.

Ad 5. Nyt fra afdelingerne og meddelelser
Fastbaner: Torben og Martin gennemfører en overlevering dd.
Senior: Vi havde to hold (4+2) med til LM i Grindsted. Vi vandt sølv og en 4. plads. Der afholdes
seniorafslutning ultimo maj, og det besluttes, at klubben bevilger et tilskud (spillermøde). Der afholdes
Vallensbæk Cup den 21. september.
Veteran: Programmet for aktiviteter for +60 i næste sæson er kommet. Henning drøfter med Flemming,
hvordan det formidles. Det gælder fortsat, at tilmelding til arrangementer i Vallensbæk Badmintons navn
kræver en tilknytning til klubben.
Hjemmesiden: Der er medlemmer, der ikke modtager nok information, fordi de ikke er på FB eller dagligt
tjekker hjemmesiden. Det besluttes, at tilmelding til beskedservice igen skal aktiveres på hjemmesiden. De
enkelte afdelinger/formænd skal alle have adgang til at sende beskeder ud.

Ad 6. Nøgler
Henning gennemgik oversigten over nøgler og brikker. Henning tager kontakt til Jesper Bruun og Jørgen
Pedersen mhp. at få udestående nøgler (fra tidligere ungdomstrænere og veteraner). Holdledere skal have
nøgler.

Ad 7. Eventuelt
Vi kan igen søge penge hos kommunen til træneruddannelse. Rikke laver en ansøgning om trænerkursus til
vores tre hjælpetrænere (efter at have afklaret, hvilket kursus der er relevant).
Det aftales, at bestyrelsen har frit kontingent, fri deltagelse i klubmesterskaber samt fri deltagelse i
klubfest. Alle reelle udgifter refunderes, men der udbetales ikke telefonpenge.
Gymnastik har foreslået, at der i forbindelse med byggeriet af den nye svømmehal også bygges en
springhal. Dette vil skabe mere haltid i Idrætscentret. Vi bakker op om initiativet.
Næste møde: (flyttes) 20.06 kl. 18:00 på Nørrebred 52 med efterfølgende middag i Mosen. Lars inviterer
Lars Panter fra ungdomsudvalget.

Ref/Rikke

