Bestyrelsesmøde mandag den 26. oktober 2020

Deltagere:
Henning Boe
Lars Sørup
Torben Simonsen
Lars Panter-Jensen
Martin Habæk
Birthe Hammer Boe, referent

Agenda:
1. Fastlæggelse af retningslinjer for badminton i forhold til de seneste COVID-19 restriktioner frem til
og med 31. oktober 2020.

DGI afventer Kulturministeriets præcisering af de retningslinjer, der er blevet meldt ud omkring idrætslivet.
Der forventes en opdatering fra DGI hurtigst muligt.
Forsamlingsforbuddet er fra mandag den 26. oktober sænket til 10 personer. Grænsen er dog stadig 50
personer for idræts- og foreningsarrangementer uden overnatning for børn og unge under 21 år.
DGI udtaler:
Hvis træningen kan tilrettelægges i grupper af maksimalt 10 personer, som holdes indbyrdes effektivt
adskilt, vil det være muligt at afvikle flere træningsforløb på én gang. Det er afgørende, at de enkelte
mindre grupper kan holdes effektivt adskilt, så det ud fra en konkret vurdering kan lægges til grund, at der
er tale om individuelle grupper på maksimalt 10 deltagere.

Bestyrelsens beslutning er følgende frem til og med 31. oktober 2020 ud over de allerede udstukne
retningslinjer:
Fastbane-spillere
•
•
•
•

Der kan maksimalt træne 10 spillere ad gangen.
Der skal være tomme baner mellem spillere, der ikke ”hører sammen”
Martin laver et system, så der bliver en ligelig fordeling af spilletider.
Der bæres mundbind, når man bevæger sig ind og ud af hallen.

Motionister – tirsdag Pilehaveskolen:
•
•
•

Der kan maksimalt træne 2 * 8 spillere ad gangen.
Midterbanen – bane 3 holdes fri.
Hver gruppe af 8 spillere holdes adskilt fra de andre 8 spillere

•
•
•

Der udpeges en ansvarlig for hver gruppe – de skal opsætte og nedtage net, håndtere bolde og sprit
m.m.
Der bæres mundbind, når man bevæger sig ind og ud af hallen.
Klublokalet ovenpå kan indtil videre ikke benyttes.

Motionister – torsdag Idrætscentret:
•
•
•
•

Der kan maksimalt træne 8 spillere ad gangen i den ene ende af hallen og 4 fastbane spillere + 4
motionister i den anden ende af hallen.
Der skal være tomme baner mellem de to grupper af spillere.
Der udpeges en ansvarlig for hver gruppe – de skal opsætte og nedtage net, håndtere bolde og sprit
m.m.
Der bæres mundbind, når man bevæger sig ind og ud af hallen.

Ungdom
•
•

Lever allerede op til reglerne, men påpeger nu reglerne om brug af mundbind når man går ind og
ud af hallen.
Der tillades maksimalt 1 forældre-deltagelse, når der afvikles kampe – møder der flere op, må de
vente udenfor.

Alle anvisninger fra de ansvarlige skal følges! Manglende overholdelse medfører bortvisning og kan i
sidste ende betyde, at vi må lade være med at spille badminton.

