Vallensbæk Badminton Bestyrelsesmøde den 26. februar 2020 kl. 17.30 - 19.00
Vallensbæk Idrætscenter, mødelokale 1
Til stede: Lars S, Torben, Ole, Lars P, Kamilla, Martin, Rikke, Birthe, Per

Dagsorden:
1. Ungdom - status
2. Økonomi – status ved Torben
3. Åben hus den 19. januar 2020 - evaluering
4. Nyt fra ”afdelingerne” og meddelelser
5. Generalforsamling 23/03 - indkaldelse, dirigent, beretning (bidrag fra bestyrelsesmedlemmerne) og valg
(hvem genopstiller ?)
6. Klubmesterskab og klubfest 2020
7. Møde med DGI / foreningstesten - status ved Lars
8. Festlig Fredag - se ved hæftede
9. Banetider 2020/2021 - se ved hæftede
10.Penge til boldmaskine
11. Referat – gennemgang
12.Eventuelt

Referat
Ad1) Diverse arrangementer har affødt en del nye ”prøvespillere”. Ole bemærkede i den sammenhæng, at
det ville være en fordel, hvis der deltog yngre frivillige i arrangementet for børn i uge 8.
Vi har deltaget i et netværksmøde med DGI. Det har givet kontakt til mulige trænerkandidater. Der har også
været afholdt en begynderturnering, og vi er medplanlæggere næste år.
Trænersituationen er usikker næste år, men både Jonas, Nina og Allan er blevet bedt om at melde ind med
ønsker og afklaring.
Der er forslag om, at trænerne kan tage med ud til turneringerne. Det foreslås desuden, at kommende
trænere kan få løn under træneruddannelse.
Lars P informerer om, at vi den 06.03 har udlånt hallen til Badminton Sjælland, der holder elitetræf for
deres yngste spillere.
Ad2) Birthe, Rikke og Torben har holdt møde med revisoren ang. honorarer til trænerne. Det besluttes, at vi
fremadrettet kan honorere vores trænere og frivillige efter DGI’s retningslinjer, dvs. et fribeløb på max kr.

5850,- (2020) samt kørselspenge og godtgørelse af dokumenterbare udgifter. Alle bestyrelsesmedlemmer
tilsluttede sig udvalgets oplæg.
Rikke sender skemaer mm. til Kamilla.
Årsregnskabet viser desuden et stort overskud, der til dels skyldes, at vi har fået udbetalt penge, som
tidligere er gået gennem hovedforeningen. Generelt er der en sund økonomi, og diverse tiltag er velkomne.
Ad 3) Åben hal var en succes. Der var mange gæster; tak til dem, der bidrog.
Ad 4) Martin laver en plan for inspektion af fastbaner. Alle fra bestyrelsen bidrager til at inspicere.
Ad 5) Birthe laver indkaldelse. Alle afdelingsformænd sender en beretning til formanden. Bestyrelsen
foreslår Martin som dirigent. Alle medlemmer – undtagen formanden – er på valg. Alle genopstiller.
Ungdomsudvalget ønsker ikke at stille med en formel repræsentant.
Ad 6) Rikke laver en invitation til voksne og sender den til bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer tager
den med til de respektive træninger.
Ad 7) Lars S har haft møde dem DGI. De deltager gerne i et møde, og vi skal være opmærksomme på, at der
vil være en arbejdsbyrde forbundet med projektet. Henning sender datoforslag ud til et ekstraordinært
møde med DGI. Og vi melder tilbage.
8) Henning har meddelt, at vi deltager på samme måde som sidste år. Der er møde om det den 2. marts.
Henning har anmodet Bjarne om at deltage.
Ad 9) Torben genbooker de samme tider som i denne sæson bortset fra Egholmskolen lørdag. Ungdom er
interesseret i at fastholde bookingen på Pilehaveskolen i maj-juni i indeværende sæson. Ungdom tager selv
kontakt til kommunen (Tenna) og beder hende om at booke, så længe det er muligt.
Ad 10) Intet at bemærke
Ad 11) Intet at bemærke
12) Torben fortalte, at Folkeoplysningsforbundet laver en folder med kommunens fritidstilbud til alle
tilflyttere og husstandsomdeling.
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til 23.03 forud for generalforsamlingen.

Referent/Rikke

