
Vallensbæk Badminton 

Bestyrelsesmøde den 09.12.19 kl. 18:00-19:30 

 

Til stede: Henning, Lars KS, Ole, Birthe, Rikke, Per, Kamilla, Lars P, Torben, Martin 

 

Dagsorden 

1. Nyt fra ungdommen - status 
2. Økonomi og budget 2020 
3. Åbent hus den 19. januar 
4. Nyt fra afdelingerne og meddelelser 
5. Klubmesterskab og klubfest den 25. april 
6. Ansøgning om penge til boldmaskine 
7. Nøgler 
8. Møde med DGI – foreningstesten 
9. Referat 
10. Eventuelt 

 

Ad 1) Der er mange ledige pladser på ungdomstræningerne, især på tirsdagsholdet på 
Pilehaveskolen. Ved seneste optælling var der 63 medlemmer.  

Kamilla (Nicklas) er indtrådt i ungdomsudvalget i stedet for Kristian. Der arbejdes på en større 
ensretning mellem træningerne. 

Vallensbæk er med til at arrangere en begynderturnering søndag den 19. januar. 

 

Ad 2) Budgettet er blevet opdateret siden sidst med de aftalte ændringer. Kasseren henstiller til, 
at trænerlønninger afregnes inden nytår.  

 

Ad 3) Henning har reserveret hallen - vi holder fast i datoen på trods af begynderturneringen, jf. 
punkt 1. Vi starter 11:30.  

Rikke opdaterer folderen til husstandsomdeling og laver en plakat til ophængning på skolerne. 
Henning deler den ud og kontakter skolerne. 

Rikke opdaterer den lille flyer til uddeling på dagen. 

Henning taler med Thomas om at få arrangementet på idrætscentrets skærm. 



Ad 4) Seniorafdelingen: intet nyt 

Veteran: der er taget hul på turneringen i Karlslunde 

Fastbaner: Der er blevet udlejet endnu et par baner. Martin medbringer en oversigt over ledige 
baner til arrangementet den 19. januar. 

 

Ad 5) Ansvarsfordelingen aftalt på sidste møde står ved magt. 

 

Ad 6) Intet at bemærke siden sidst. 

 

Ad 7) Alle nøglebrikker til Pilehaveskolen er udskiftet (genregistreret), og Henning afleverer alle 
sedler. 

Pilehaveskolen er åben til kl. 20:00, og alarmen er frakoblet på dage med hjemmekampe. 

 

Ad 8) Henning berettede fra mødet med DGI, som Hovedbestyrelsen havde arrangeret. Det fyldte 
meget på mødet, hvorfor andelen af idrætsaktive unge i kommunen falder drastisk efter 
13årsalderen. Kommunens idrætskonsulent kan evt. bidrage til at angribe denne problemstilling. 

Lars tilføjede, at DGI også havde bidraget til en drøftelse af bestyrelsesarbejdet. DGI tilbyder 
forløbet ”Foreningstesten”. Henning kontakter DGI og får et bud på, hvordan vi i bestyrelsen kan 
få en proces omkring klubbens og bestyrelsens fremtid. 

 

Ad 9) Intet at bemærke 

 

Ad 10: Næste bestyrelsesmøde: 26.02 kl. 17:30 i Idrætscentret 

Generalforsamling: 23.03 kl. 19:00 i idrætscentret (Bestyrelsesmøde kl. 18:00)  

 


