Vallensbæk Badminton
Bestyrelsesmøde
11. februar 2021, Zoom
Til stede: Henning, Birthe, Torben, Kamilla, Lars S., Rikke, Martin, Lars P.
Afbud: Ole

Dagsorden:
1. Gennemgang af referat fra 18. november
2. Status på Corona
3. Ansøgning om tilskud - opfølgning
4. Ønsker til banefordeling 2021/22
5. Klublokale på Pilehaveskolen
6. Nyt boldskab i Idrætscentret
7. Regnskab og budget - se mail fra Torben, herunder kontingentnedsættelse pga.
corona
8. Nye datoer (generalforsamling, klubmesterskaber og klubfest)
9. Nyt fra afdelingerne
10. Eventuelt, herunder næste møde

Referat
Ad 1: Henning fortæller, at vores 40 madbilletter hos Gaudium fra sidste års klubfest
kan overføres til næste år, altså 2021
Ad 2: Holdturneringen for voksne er aflyst i år. Holdturneringen for ungdom er endnu
uafklaret. Indtil videre afventer vi mht. træning. Hvis/når der åbnes op fra central side,
holder vi et bestyrelsesmøde.
Ad 3: Vi har fået bevilget og modtaget 20.000,- til indkøb af en boldmaskine (ca.
halvdelen af indkøbspris). Kr. 3000,- til træningsredskaber til ungdom er ligeledes
bevilget og modtaget. De 23.000,- er ”hensat” i regnskabet. Vi har endnu ikke
foretaget indkøb. Vi har modtaget kr.3650,- til dækning indkøb af værnemidler. De
1650,- er til planlagte indkøb. Vi skal indsende kvittering herfor, når købet er
foretaget.
Tilskud til træneruddannelse er modtaget, og træneruddannelse er betalt, dog endnu
ikke afholdt pga. corona.
Vi har søgt DGI om penge til dækning af manglende kontingenter, men vi har ikke
fået respons.

Ad 4: Frist for at indmelde ønsker til banefordeling er 28. februar. Torben indmelder
ønsker, der svarer til sæsonen 19/20, dvs. samme tidspunkter som indeværende
sæson Idrætscenter, hal 1 mandag fra kl. 19:00-19:30. Et eventuelt opfølgende møde
er 18. marts. Vi tager stilling til evt. deltagelse, når er kommer en tilbagemelding på
de indmeldte ønsker.
Ad 5: Det lader til, at vi får klublokalet på Pilehaveskolen tilbage fra sæson 21/22, jf.
mail fra Kommunen.
Ad 6: Boldskabet er endegyldigt brændt sammen. Lars har fået tilbud på et nyt skab
fra Unidamp til ca. kr. 20.000,- (Det er halv størrelse af det nuværende, hvilket burde
være tilstrækkeligt). Vi har tidligere fået indtryk af, at idrætscentret ville bidrage til
betaling, men det forekommer usikkert nu. Derfor:
Lars iværksætter køb og indkalder bestyrelsen, når udskiftningen skal foregå (Vi skal
selv stå for bortskaffelse af det gamle skab). Lars sender regning til Birthe, der
sender en ansøgning til Folkeoplysningsudvalget.
Ad 7: Revisoren har godkendt regnskabet. Det skal underskrives af bestyrelsen inden
generalforsamlingen. Vi underskriver det på førstkommende fysiske
bestyrelsesmøde.
I 2020/2021 gav vi en kontingentrabat på 25 % for de medlemmer, der også havde
betalt kontingent i 2019/2020 pga. corona. Det vedtages, at der ligeledes udmøntes
en rabat i 2021/2022 for medlemmer, der har betalt kontingent i 2020/2021.
Størrelsen på rabatten tager vi stilling til på et senere tidspunkt, når vi ved, hvor
længe nedlukningen varer.
Ad 8: Generalforsamling 2021 udskydes fra 8. marts til 13. september.
Klubmesterskaber for voksne samt klubfest aflyses i 2021. Om muligt laver vi et
sommerarrangement i juni måned. Ungdom håber fortsat på at afholde
klubmesterskaber i maj eller juni.
Ad 9: Ungdom har igangsat virtuel badmintontræning. Det har kørt overraskende
godt. Lars P. kontakter Vallensbæk Nu for at høre, om der er interesse for historien.
Fastbanerne ligger stille, men der blev ryddet op i efteråret, hvor Ole og Martin fik fat i
alle de spillere, der havde restance.
Ad 10: Henning indkalder til et nyt møde, når der er behov.

Ref.
/Rikke

