Vallensbæk Badminton
Ekstraordinært bestyrelsesmøde
Tid: 29.06.2020
Sted: ZOOM (virtuelt møde)

Deltagere: Henning, Birthe, Lars S, Lars P, Torben, Ole, Martin

Dagsorden:
1. Løn til trænere
2. Evt.

Referat:
Ad 1) Henning bød velkommen og gav ordet til Birthe, der ridsede baggrunden for mødet op: Der er to
måder at aflønne trænere på: A) alm ansættelsesforhold; B) frivillig ansættelse, hvor man kan få godtgjort
dokumenterede udgifter samt udbetalt kr. 5850,- skattefrit. Vallensbæk Badminton har hidtil anvendt Bmodellen, men det kan være vanskeligt at holde udgifterne inden for de lovhjemlede rammer.
I starten af året blev der nedsat et udvalg bestående af Birthe, Rikke og Torben, der skulle lave et oplæg til
fremtidig lønhåndtering. Udvalgte mødtes med klubbens revisor den 27. februar 2020. På baggrund af
dette møde indstillede udvalget til bestyrelsen, at man fortsat skulle anvende model B. Dette blev vedtaget
på det ordinære bestyrelsesmøde den 27. februar 2020.07.28. I forbindelse med ansættelse af nye trænere
til sæsonen 20/21 ønsker ungdomsudvalget imidlertid at skifte til model A.
På mødet blev der stillet spørgsmål til, hvor vidt en frivillig forening kan udbetale løn, da det har været
opfattelsen tidligere, at det ikke er muligt (Rikke), til hvordan det stiller klubben i forhold til
arbejdsmiljøansvar, forsikring mm. (Lars S), og til hvad det indebærer af administrationsudgifter for klubben
(Torben). Rikke gjorde desuden opmærksom på, at det på sigt vil kunne medføre en øget udgift til trænere,
da trænerne bliver skattepligtige, hvorfor det ikke er sikkert, at vi fortsat kan rekruttere trænere til samme
løn.
Ungdomsudvalget har indhentet oplysning fra andre foreninger og vurderer på de baggrund ikke, at der er
særlige udfordringer. Ligeledes er det vurderingen, at trænerbudgettet fremover kan holdes inden for det
budgetterede/det vi plejer at bruge.
Følgende blev besluttet:
-

Trænere aflønnes fremover efter model A (i indeværende kalenderår er det dog kun muligt, hvis de
endnu ikke har fået udbetalt godtgørelse efter model B).
Hjælpetrænere aflønnes fortsat efter model B, da deres løn er begrænset.
Løn udbetales fremover via Danløn.

-

Henning orienterer revisoren om den nye beslutning/ændrede praksis
Birthe gennemgår kontrakter og procedurer med ungdomsudvalget.

Ad 2) Vi gennemgik retningslinjerne for genåbning efter Corona. Vi åbner for træning til august, og indtil
der kommer nye retningslinjer fra officiel side er Ole ansvarlig på træningerne og skal bl.a. sørge for at alle
deltagere registreres. Lars S lægger retningslinjerne på hjemmesiden og Facebook.

