
Vallensbæk Badminton  
Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 11. juni 2020 kl. 19:00-20:30  

Vallensbæk Idrætscenter  

Til stede: Henning, Lars S, Torben, Ole, Lars P, Martin, Rikke, Birthe 

 

Dagsorden:  

1. Ungdom - status  

2. Generalforsamling 

3. Klubmesterskab og klubfest 2020  

4. Genåbning efter Corona  

5. Evt.  

 

Referat 

1. Lars P fortæller, at der er ved at være styr på træningssituationen. Lars P ønsker en fornyet drøftelse af 
trænerlønninger på et kommende møde 

2. Generalforsamlingen 23.03 blev aflyst pga. Covid -19-situationen. Næste generalforsamling bliver den 
ordinære generalforsamling 2021. Den fastlægges til 9. marts 2021. 

3. Klubmesterskab og klubfest blev ligeledes aflyst og gennemføres ikke i år. De indkøbte madbilletter 
bruges i forbindelse med Vallensbæk Cup i september. Lars koordinerer med Katja og Anne samt 
idrætshal og cafe og melder en dato ud i 2. halvdel af september. Hvis det ikke kan lade sig gøre, bruges 
madbilletterne til julefrokost. 

4. Lars P tjekker følgende med Thomas: 
a. Daglig rengøring, herunder om sæderne i hal 1 spærret af? 
b. Kan vi låne skraldespande af hallen til opsætning mellem banerne? 
c. Udluftning af hallen mellem hvert træningspas. 

 
Ungdom: Som udgangspunkt følger vi vejledningerne fra DGI og Badminton Danmark. Lars P laver en 
instruks til trænerne, som han deler med bestyrelsen. Senest søndag aften tager Lars stilling til, om det 
er muligt at åbne for ungdomstræningen. Bestyrelsen informeres om beslutningen, inden der – ved 
åbning - afholdes møde trænerne mandag. 
 
Voksen: Bestyrelsen beslutter, at vi først starter op med overgangen til fase 4, dvs. mandag den 10. 
august. Det vurderes, at forholdsreglerne, som vi skal tage, er for omfattende i forhold til at åbne hallen 
tre gange i juni måned, idet det vurderes, at der ikke vil være fremmøde Sankt Hans-aften den 23. juni. 
Lars S. kommunikerer dette på hjemmesiden. Rikke og Birthe udarbejder retningslinjer til den 
træningsanvarlige og til spillerne, som kan lægges på hjemmesiden. 
 

5. Vores boldkontrakt udløber ultimo juni. Ole og Lars tager kontakt til Li Ning og iværksætter en 
forlængelse af kontrakten (frem til vi opnår vores rabat) eller bestiller bolde nok i juni til at opnå rabat. 



Eksisterende medlemmer får en rabat på næste års kontingent på tre måneder – det kommer med i 
opslaget på hjemmesiden, jf. punkt 4 og i kontingentopkrævningsmailen. 

Vi melder forsøgsvist ud, at der kan være forældre/barn-træning onsdag fra 19:30-21:00. 

Åben hal gennemføres den 23. oktober i hal 2. Nærmere planlægning i august. 

 

Næste møde: 17. august kl. 19:00 (det planlagte møde den 29. juni aflyses) 

 

Referent/Rikke 


