
Vallensbæk Badminton  

Bestyrelsesmøde den 18. november 2020 kl. 19.00 - 21.00  

Vallensbæk Idrætscenter, kursuslokalet 

  

Deltagere: Henning, Birthe, Torben, Rikke, Lars K.S, Ole, Lars P.J. 

Afbud: Martin, Kamilla 

 

Dagsorden:  

1. Gennemgang af referatet  

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

3. Forslag til forbedringer  

4. Ansøgning om tilskud - status  

5. Klublokale på Pilehaveskolen  

6. Rabat til fastbanespillere  

7. Nyt fra afdelingerne  

8. Eventuelt - næste møde  

 

Ad 1)  

Veteranturneringen i Karlslunde er aflyst indtil videre. Vi nåede ikke at melde hold til 

Årsmødet i Hovedforeningen er aflyst i 2020. Der planlægges med nyt møde 12. april 2021. 

 

Ad 2) 

Der er kommet en skærpelse fra DGI: To grupper (af 10) der træner i samme hal, må ikke 

trænes af samme træner. Det er ikke relevant for os, da vi ikke har trænere til voksne, og 

ungdom er ikke omfattet af forsamlingsloftet. 

Der er skærpet tilsyn med foreningerne i Vallensbæk. Det er derfor ekstremt vigtigt, at vi 

overholder alle retningslinjer – herunder vedtaget på ekstraordinært bestyrelsesmøde 

26.10.20. Det indebærer, at der højst må være 2 x 10 spillere på fællestræningerne, hvor 

bestyrelsen er til stede og tager ansvar. Og blandt fastbanespillere må der højst være 10 i alt, 

idet bestyrelsen ikke har mulighed for at føre opsyn.  

Ole taler med Martin og indskærper retningslinjerne over for fastbanespillerne. 



Ad 3) 

De forbedringer, vi aftalte på sidste møde, er iværksat: tøj til trænere, trænerbidrag til 

holdkampe og forplejning ved holdkampe. Der er truffet aftale med Cafe Svanen om, at kaffe 

med brød kan bestilles for kr. 40,-/ kuvert 

 

Ad 4) 

Der er søgt midler til følgende indkøb: 

- Træningsredskaber til ungdom: 2000,- hos kommunen (Folkeoplysningsforbundet) 

- Boldmaskine: 25.000,- hos kommunen (Folkeoplysningsforbundet) 

- Værnemidler hos kommunen (Folkeoplysningsforbundet) 

- Uddannelse af trænere: 3500,- hos kommunen 

- Kompensation for manglende kontingent hos DGI. 

Trænerkursus er bevilget. Ansøgningerne via Folkeoplysningsforbundet behandles i næste 

uge. 

 

Ad 5) 

Klublokalet på Pilehaveskolen er blevet inddraget til skolebrug. Dette erfarede vi ved 

sæsonstart, men vi var ikke orienteret. Henning og Lars har holdt møde med repræsentanter 

fra Center for Sundhed, Kultur og Fritid og inspiceret lokalet. Det er tydeligt, at det ikke kan 

anvendes af os længere. Kommunen foreslog alternative lokaler, men det vil ikke fungere. 

Henning følger op med et brev og vil også tage det op i Folkeoplysningsudvalget. Vores mål er 

at vi får lokalet tilbage senest til sæsonstart 2021.  

Vi må pt ikke opholde os i lokalet, men vi må gerne gå ind i køkkenet og hente vores ting. 

Nøglerne til hallen passer også til lokalet. Lars P orienterer trænerne på Pilehaveskolen om, at 

der findes førstehjælpskasse og isposer i køkkenet. 

 

Ad 6) 

Det besluttes, at fastbanespillere, der har to faste tider/baner ugentligt, får rabat på bane 2: 50 

%, dvs. at de pt betaler 400/350,- for bane 2. Det gælder fra næste sæson. 

Der har været en forespørgsel fra nogle forældre på differentieret kontingent over året. Det 

fastholdes, at vi kun differentierer halvårligt, dvs. at man betaler halvt kontingent, hvis man 

starter efter jul. Lars P afklarer desuden med Per, om det er muligt – i ekstraordinære tilfælde 

– at opdele kontingentet i flere rater. 

 

Ad 7) 

Ungdom: Vallensbæk kommer på onsdag den 25.11 og laver en artikel om Vallensbæk 

Ungdom. 



 

Der kommer stadig nye medlemmer. Begyndertræningerne er nu næsten fyldt, og der er også 

mange spillere på den øvede træning. Der er fortsat plads på letøvede, så det vil være muligt 

at rykke begyndere op og skabe plads til nye. Der er pt. 60-67 medlemmer. 

Veteran: Der er kommet nye bolde til ny pris. Derfor besluttes det at sætte prisen op ved salg, 

så det matcher indkøbsprisen. Fremover vil prisen for bolde derfor være kr. 160,- pr rør. 

Kasseren: Vores udgifter har været meget begrænsede, og vi er derfor langt over budget. To 

ting påkalder sig dog opmærksomhed: 

- Udlæg til mad til klubfest 2020. Birthe følger op på, om beløbet kan overføres til 2021. 

- Der er en restance på kontingenter på kr. 10.000,- Det gælder fastbanespillere. Der 

mangler overblik over, hvor vidt de fortsat spiller. Hvis de ikke spiller, skal banerne 

sættes fri i bookingsystemet. Ole tager en snak med Martin og hjælper med at følge op 

ved fysisk fremmøde og alternativt telefonisk. 

Senior/motionist: Mange af de planlagte kampe ligger samtidig, og det er vanskeligt at stille 

hold. Når/hvis vi skal genplacere mixkampe, sætter Birthe og Rikke sig sammen og finder 

hensigtsmæssige tidspunkter. Lars S orienterer om, at Fodbold har booket samtlige 

weekendtider. Når vi skal bruge hallen, skal vi blot give Thomas besked. 

 

Ad 8) 

Næste møde: 14.01.21 kl 18:00-20:00 

Juleafslutning 11.12.20 kl. 18:00. Henning booker Mosen eller et tilsvarende sted. 

 

 

 

 

  

Generalforsamling 8. marts 2021  

Klubmesterskaber uge 14 og 15 i 2021  

Finaler og klubfest 17. april 2021 


