
Vallensbæk Badminton 
Bestyrelsesmøde den 17. august 2020 kl. 19.00 - 21.00  

Vallensbæk Idrætscenter, mødelokale 1  

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

 
Dagsorden  

1. Bemærkninger til de sidste referater  

2. Badminton under COVID-19 - særlige retningslinjer og håndteringen af disse  

3. Løn til trænere  

4. Banetider 2020/2021 - åben for yderligere bookinger  

5. Foreningstesten (DGI) - status ved Lars  

6. “Åben hal” 23. oktober i hal 2  

7. Generalforsamling 9. marts 2021  

8. Klubmesterskab og klubfest 2021 - hvornår   

9. Nyt fra afdelingerne  

10. Andre meddelelser  

11.Eventuelt - næste møde 

 

Referat 

Ad 1) Intet at bemærke 

Ad 2) Vi følger fortsat de rundsendte retningslinjer. Der er netop kommet en opdatering fra 
Badminton Danmark. Heraf følger, at man gerne må skifte makker i løbet af et træningspas, 
og at bolde ikke nødvendigvis skal smides væk. Der skal blot gå 3 døgn imellem, at de bruges. 
Lars P har indkøbt ”karantænekasser” til bolde til både Pilehaveskolen og Idrætscentret. Lars 
P indkøber håndsprit, når vi er tæt på at løbe tør. Badefaciliteter i Idrætscentret er åbne, men 
vi opfordrer fortsat folk til at skifte/bade hjemmefra. Lars S opdaterer retningslinjerne på 
hjemmesiden. 

Ad 3) Det er en kompliceret proces, men den skrider fremad. Trænerne skal indberette timer til 
Kamilla, der sender en godkendt oversigt videre til Torben hver måned efter den 20.08.  

Ad 4) Faste træningstider er booket i hele sæsonen. Birthe går ind og forhåndsbooker 
Pilehaveskolen og Idrætscentret i de weekender, som DGI har meldt ud som spilleweekender. 
Lars lægger en besked på FB og opfordrer alle, der vil spille på hold, til at sende en mail til 



Birthe. På baggrund heraf tilmelder Birthe hold hos DGI og rundsender en oversigt over 
spillere. På baggrund heraf bemander vi holdene. 

Ad 5) Lars tager kontakt til DGI og aftaler et møde med ham og Henning asap. 

Ad 6) Rikke opdaterer materialer og trykker 1600 stk. uddelingsflyers og et antal materialer til 
uddeling i hallen og sender det til Henning – senest uge 40. Lars lægger det på hjemmeside 
og FB. 

Ad 7) Dato for ordinær generalforsamling ændres til 8. marts 2021 

Ad 8) Klubfesten planlægges til 17. april. Klubmesterskaber afholdes i uge 14 og 15 med 
finaler den 17. april. Birthe booker Pilehaveskolen og Korsagergård den 17. april og tjekker 
madkuponerne fra sidste år. Torben booker Mie og Maja. I starten af det nye år planlægger vi 
afviklingen af klubfesten på en måde, der inkluderer forældrene. 

Ad 9) Motion: DGI afholder formentlig Motionist Masters i uge 44 i Glostrup. Vallensbæk CUP i 
år er aflyst. 

Ungdom: DGI har lagt et begynderstævne i Vallensbæk den 24. april. Lars P kontakter DGI og 
aftaler nærmere – booker om nødvendigt Idrætscentret. 

Fastbaner: I årets banefordeling har vi mistet en halv time mandag fra 19:30. Martin kontakter 
derfor de syv (fem 19:30 og to 20:30) fastbanespillere og meddeler dem, at deres tid udskydes 
en halv time. Lars omkonfigurerer bookingsystemet. 

Senior: Da vi ikke længere har en reel seniorafdeling, slår vi senior og motionist sammen – 
herunder på hjemmesiden. Lars S vil herefter være webansvarlig mm., men ikke 
seniorformand. 

Kasserer: Torben berettede, at der er kommet et månedligt gebyr på mobilepay på kr. 49,- 
hver måned. Pga Corona har vi ikke haft mange udgifter og ligger derfor langt over budget. Vi 
har genereret en mindre formue – også selvom vi på forrige møde besluttede at lave tre 
måneders kontingensfri medlemskab som kompensation for nedlukningen i 2. kvartal. 
Bestyrelsen må gerne komme med bud på fornuftig anvendelse. 

Ad 10) Fra denne uge foregår sommerbadminton tirsdage på Pilehaveskolen kl. 19:00 og 
torsdage i Idrætscentret, hal 2 kl. 20:00. Ole er ansvarlig for tirsdage og Bjarne er ansvarlig for 
torsdage.  

Fra 1. september laver Henning en plan over ansvarlige. I planen indgår Martin, Ole, Henning, 
Lars, Rikke, Birthe, Torben og Bjarne. Den ansvarlige kan uddelegere til andre. 

Ad 11) Næste møde: 1. oktober 18:30-20:00 i Idrætscentret. 

 

Referent 
/Rikke 

 

 



 


