VI 39 Badminton

Referat

Bestyrelsesmøde den 4. november 2019 kl. 19.00 - 21.00
Til stede: Birthe, Torben, Ole, Henning,
Lars, Lars, Rikke

Dagsorden:
1. Ungdom - status
2. Økonomi og budget 2020 – Torben
3. Festlig Fredag - evaluering
4. Nyt fra ”afdelingerne” og meddelelser
5. Klubmesterskab og klubfest 2020
6. Boldskab med rindende vand
7. Håndtering af bolde - torsdag og torsdag
8. Ansøgning om penge til boldmaskine
9. Nøgler
10.Referat – gennemgang
11. Eventuelt

Ad 1)
Der er pæne tilmeldinger, men på de fleste hold er der en 4-5 ledige pladser. Det sene
hold torsdag er endnu ikke i gang. Der mangler fortsat en træner. DGI kan desværre
ikke hjælpe.
Jonas har været med ude som træner til den første holdkamp på U15-holdet. Det var de
glade for.
19.01.20 laver vi åbent hus. Henning reserverer hallen. Birthe laver en invitation.
Rikke/Lars opdaterer og trykker flyer til uddeling.

Ad2)
Kassereren fremlagde budgettet for 2020. Bestyrelsen godkendte det.
Årets resultat (2019) forventes at ende 70.000,- over budgetteret.
Alle registrerede medlemmer (med undtagelse af et enkelt medlem) har betalt
kontingent

Ad 3)
Arrangementet var en stor succes med mange besøgende. Aktiviteterne fungerede
godt, men næste år skal vi være mindst 4 personer hele tiden. Vi planlægger at deltage
næste år.

Ad 4)
Senior/motionist: Vallensbæk Cup var som de foregående to år en succes..
Veteran: 4 medlemmer fra Ældresagen har indmeldt sig mhp. at kunne deltage i
DGI-turneringen i Karlslunde.
Pt er der kun 6 veteraner tirsdag aften. Til næste sæson kigger vi på, om vi skal
beholde træningstiden eller finde et andet tilbud og lade haltiden indgå i den
overordnede halfordeling.

Ad 5)
Vi regner med, at Katja har booket musiker, men mangler bekræftelse. Henning følger
op.
Lars laver en “save the date” til de forskellige Facebooksider og sætter ligeledes en
reminder op på tilmeldingen til tirsdags- og torsdagsbadminton.
Rikke undersøger, om vi kan låne slushice- og popcornmaskine hos NEXT.
Birthe og Rikke er koordinatorer på klubfesten.
Torben og Lars KS står for program og tilmelding for voksne.
Lars P står for program og tilmelding for ungdom.

Ad 6)
Vi kan ikke finde et boldskab med rindende vand, så det punkt lader vi ligge.

Ad 7)
Det besluttes, at alle holdledere skal have nøgler til boldskabe/-kasser. Det burde også
betyde, at der i langt de fleste tilfælde er en spiller til stede på alle træninger med en
nøgle.
Når der laves spilleplan, er den ansvarlige for spilleplanen ansvarlig for at reagere, hvis
der ikke er en “nøglebærer” på planen.
Ole har ansvaret for, at der er bolde på Pilehaveskolen.

Ad 8)
Birthe har lavet et udkast til ansøgning, som skal sendes efter nytår.

Ad 9)
Se punkt 7.
Henning har en liste over, hvem der har nøgler. I øvrigt følger Henning og Rikke op på
udestående fra sidste referat.

Ad 10)
Intet at bemærke

Ad 11)
DGI besøger VI39 i Idrætscentret den 5. december. Henning, Lars og Torben deltager.
Næste møde: 9. december kl. 18:00 i Idrætscentret.

