Vallensbæk Badminton
Bestyrelsesmøde d. 15.april 2021 (Zoom)
Til stede: Henning, Lars S, Lars P, Torben, Ole, Birthe, Kamilla, Martin, Rikke
Dagsorden
1. Gennemgang af referatet
2. Opstart efter Corona nedlukning - kampagne
3. Kontingent - sommerbadminton og næste sæson
4. Banefordeling 2021/22
5. Klublokale på Pilehaveskolen
6. Nyt boldskab i Idrætscentret
7. Regnskab - status
8. Sommerfest ?
9. Nyt fra afdelingerne
10.Eventuelt

Ad 1)
Intet at bemærke

Ad 2)
I forhold til gældende retningslinjer (som naturligvis kan ændres) kan Ungdom gå i gang den
21.04. Ungdomsudvalget er klar og har styr på, hvordan man kan gennemføre træning inden
for gældende retningslinjer.
Voksne kan starte 6. maj. Når vi nærmer os og kender retningslinjerne, mødes Ole, Henning
og Torben og laver et koncept.
Vi skal som sædvanlig lave kampagne i starten af august. Henning foreslår, at vi gennemfører
åben hal på to adresser (Idrætscentret og Pilehaveskolen) samtidig – det tager vi op på næste
møde.
Birthe foreslå, at vi bruger ”veterantiden” tirsdag i Idrætscentret til nybegyndere. Det kræver, at
nogen af os (bestyrelsen eller andre) på skift deltager dernede – det tager vi op på næste
møde.

Vi kan søge midler hos DGI til diverse projekter. Vi drøfter forskellige muligheder på næste
møde.

Ad 3)
Sommerbadminton gennemføres uden kontingent – som sidste år - grundet
corona-aflysninger.
Spillere, der har betalt kontingent i indeværende sæson, får halvt kontingent næste sæson –
grundet corona-aflysninger. Vi sender en besked til alle medlemmer gennem
regnskabssystemets mail-system og lægger besked på SoMe. Rikke skriver besked og deler
på SoME. Torben og Lars sender mail i løbet af april.

Ad 4)
Vi har fået de samme haltider som i indeværende sæson.

Ad 5)
Intet nyt. Der er fortsat behov for opfølgning med kommunen, når der åbnes mere op.
Ad 6)
Lars går videre med planerne om et nyt boldskab. Birthe laver en ansøgning til
Folkeoplysningsudvalget.

Ad 7)
Intet at bemærke.

Ad 8)
Vi planlægger ingen sommerfest, da fremtiden er for usikker.

Ad 9)
Seneste nummer af Vallensbæk Nu bragte en meget fin artikel om Ungdomsafdelingen!

Ad 10)
Næste møde: Mandag den 14.06.21. Vi afventer coronaudmelding, inden vi lægger os
nærmere fast på tid og sted.

Ref/
Rikke

