
VI39 – badminton 

Bestyrelsesmøde 25. februar 2019 

 

Til stede: Annette, Jesper, Lars, Henning, Birthe, Bjarne og Rikke 

Afbud: Torben 

 

Dagsorden 

1. Referat – gennemgang 

2. Økonomi 

3. Generalforsamling 

4. Ungdomsformand 

5. Klubmesterskab og klubfest 

6. Hovedforeningen – orientering 

7. Nyt fra afdelingerne samt meddelelser 

8. Eventuelt 

 

Ad 1) Godkendt med den bemærkning, at generalforsamlingen skal være den 
18.03.19 

Ad 2) Udgår, da kassereren er bortrejst. 

Ad 3) Henning står for drikkevarer og for indbydelse via opslag i idrætscentret.  Lars 
laver et udkast til vedtægtsændringer som slås op på hjemmesiden og i 
idrætscentret sammen med invitation (Lars). Ændringen går på, at forslag ikke 
længere skal opslås i idrætscentret, men offentliggøres på hjemmesiden.  

Alle medlemmer er på valg hvert år – bortset fra kasserer og formand, der er på valg 
hvert andet år. Henning er på valg i år og ønsker genvalg. Birthe, Lars og Rikke 
ønsker ligeledes genvalg. Jesper, Bjarne og Annette ønsker ikke genvalg. 



Henning mindede om, at alle afdelingsformænd skal fremsende beretning inden 
generalforsamlingen. 

Ad 4) Jesper har udsendt et nødråb til alle forældre, der ikke har båret frugt, så 
situationen er fastlåst. Vi står umiddelbart uden ungdomsformand fra 18.03.19. 
Jesper skriver et nyt nødsskrig inden generalforsamlingen. Hvis der ikke findes en 
formand inden, starter vi en proces efterfølgende. Det er nødvendigt med en løsning 
inden starten af næste sæson. 

Ad 5) Finalen afholdes i hal 2 i Idrætscentret. Håndbold er i hal 1. Henning tager fat i 
Finn og afklarer, om håndbold planlægger at sælge mad og drikke i cafeteriet og 
koordinerer med ham. En alternativ løsning er, at vi følger den tidligere plan, men 
laver boden i hallen. Henning melder tilbage, hvilken model der vælges. 

Birthe gennemgik den udsendte plan og invitationer. Der aftaltes følgende 
justeringer: 

- Bjarne og Annette står for lotterigevinster. Værdi 1500,- fordelt på 9-12 gaver. 
- Fælles præmieoverrækkelse inden middagen – uanset om der er 

ungdomstilmeldinger eller ej. 
- Pris for børn: 125,- 

Jesper tilretter udkastet til ungdomsinvitation og sender den ud til ungdomsspillere. 
Birthe tilrette vokseninvitationen og sender den til Lars. Lars lægger den på 
hjemmesiden. 

Ad 6) Henning beretter fra det seneste møde i hovedforeningen, at man er nået til 
enighed om et sæt nye og forenklede vedtægter. Når de vedtages på en 
generalforsamling i løbet af foråret, vil klubberne få tilskud fra kommunen direkte. 
Herefter skal der betales et kontingent til hovedforeningen på kr. 7,- pr. medlem. 
Kontingentet går først og fremmest til medlemskab af DGI. 

Ad 7) Intet at bemærke 

Ad 8) Vi mødes kl. 18:00 den 18.03.19, hvor vi spiser pizza inden 
generalforsamlingen. 

 

 

 


