
Vallensbæk Badminton   

Bestyrelsesmøde den 1.oktober 2020 kl. 18.30 
Vallensbæk Idrætscenter, mødelokale 1  
 
Til stede: Henning, Lars S, Lars P, Ole, Torben, Rikke 
Afbud: Birthe, Kamilla, Martin 

Dagsorden:  
1. Bemærkninger til referatet   

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

3. Løn til trænere ved aflysning   
4. “Åben hal” 23. oktober i hal 2   

5. Veteraner - tirsdagstræning (baner i Idrætscentret)   

5a. Forslag til forbedringer 

6. Møde med DGI / foreningstesten - status ved Lars   

7. Nyt fra afdelingerne   

8. Andre meddelelser   

9. Eventuelt - næste møde ?   
 
 
Referat 
ad 1) Intet at bemærke 
 
Ad 2) Der skal udarbejdes en version af covid-19-reglerne/forventningerne rettet specifikt 
mod fastbanespillere. I denne version skal det fremgå, at de selv skal medbringe sprit og 
handsker til brug, når de sætter net op og ned. Martin er ansvarlig. 
 
Ad 3) Følgende model vedtages:  
Trænerne aflønnes for medgået tid. Ved aflysning mindre end 48 timer før træning ydes 
50 %. Ved forgæves fremmøde pga. manglende information ydes 100 %.  
Aktuelt betyder det, at samtlige trænere kompenseres bagudrettet med 50 % af lønnen 
tirsdag og onsdag i den uge, hvor træningen blev aflyst pga. corona. Kamilla og Lars P 
laver et tillæg til kontrakterne. 
 
 
Ad 4) Åben hal 23.10 aflyses. Henning kontakter Vallensbæk NU og hører, om de er 
interesseret i at lave en artikel om badminton for at skabe interesse. Rikke skriver lidt på 



Vallensbækportalen. 
 
Ad 5) Veteranerne i idrætscentret tirsdag aften er flyttet op til fællestræningen på 
Pilehaveskolen. Banerne lægges op på hjemmesiden som uddelingsbaner (Lars). 
 
Ad 5a) Det besluttes af bruge penge på følgende: 
- Vi dækker tilmeldingsgebyr til to (evt. flere) stævner. Af hensyn til forpligtende tilmelding 
skal der være et vist deltagergebyr, men ungdomsudvalget kan bruge yderligere midler på 
sodavand eller lign. 

- Tøj til trænerne: alle trænerne får en træningsdragt, to t-shirts og et par shorts/nederdel. 
Navn: ”Træner”. (ansvarlig: Lars P) 

- Vi skifter til dyrere bolde. (ansvarlig: Ole) 

- Klubben dækker forplejning efter holdkampe. Rikke spørger holdlederne, om de 
foretrækker kaffe/brød eller øl/vand. Herefter forhandler Torben og Ole med cafeen om en 
god pris. 
 
Ad 6) Lars S aftaler en dato med DGI. Alle fra bestyrelsen vil være velkomne. 
 
7) Veteran: Det er endnu uvist, om turneringen i Karlslunde i oktober gennemføres. 

Regnskab: Kontingentindbetalinger ligger væsentlig under budget. Det skyldes til dels 
corona-rabatten, dels restancer og dels væsentlig færre medlemmer end sidste år. Det 
gælder både ungdoms- senior- og motionsspillere.  

Vi har fået godkendt ansøgning om trænerkursus (Kamilla står tilmelding). 

Folkeoplysningsudvalget har afsat nogle midler, som vi kan søge til materialer mm. Vi skal 
bl.a. søge om boldmaskinen (ansvarlig: Henning). 

Ungdom: Vi har plads til mange flere ungdomsspillere. Da alle aktiviteter, der kan 
promovere sporten, er aflyst, er der brug for at annoncere på anden vis – FB (Lars + Lars) 
og flyers (Rikke + Henning). Vi har tre hold tilmeldt – de samme som sidste år. Vi har 
engageret nye holdspillere, men ikke nye hold/forældre. Ungdomsudvalget har fortsat stort 
fokus på det sociale – når vi igen kan, bl.a. genoptages ”juleturneringskonceptet”. 

Hjemmeside: Nogle medlemmer efterspørger beskedservice fra hjemmesiden. Lars S 
undersøger mulighederne i WordPress.  

Lars deler desuden information om  DGI Masters i Glostrup. 
 
Ad 8) Kommunen/skolen har inddraget lokalet på Pilehaveskolen. Henning arrangerer et 
møde med kommunen. Han og Lars deltager 

Der er møde med hovedforeningen den 26.10 kl. 19:00 (spisning kl. 18:00). Henning, 
Torben og Lars P deltager. Henning tilmelder. 

 

Næste møde: 18.11 kl. 19:00 i Idrætscentret 


