
Vallensbæk Badminton 
Bestyrelsesmøde 14.06.21 hos Rikke og Lars 

 
Deltagere: Martin, Lars P, Henning, Birthe, Torben, Ole, Rikke, Lars S, Per. 

 
 
Dagsorden 

1. Gennemgang af referatet 

1.a. Lukket punkt 

2. Opstart efter Corona nedlukning - Status 

3. Sæsonstart - åben hal og andet? 

4. Tirsdage for nybegyndere 

5. Fra ungdom til senior 

6. Klublokale på Pilehaveskolen - møde den 15. juni på skolen 

7. Nyt boldskab 

8. Regnskab - status og evt. ansøgninger om tilskud (DGI) 

9. Generalforsamling - 13.september 2021 

10. Brug af 40 madkuponer  

11.  Nyt fra afdelingerne 

12. Eventuelt - næste møde. 
 
 

Referat 

Ad 1. Referatet godkendes 

Ad 2. Der skal foretages en stikprøve om dagen, dvs. på et hold hver dag. Ungdom v. 
Lars P. laver en stikprøve om onsdagen. Øvrige repræsentanter fra bestyrelsen laver 
stikprøver tirsdage og torsdage:  

• 15.06: Ole 

• 17.06: Lars og Ole 

• 22.06: Henning 

• 24.06: Torben og Lars. 

Opstart efter sommerferien afklares på et Zoom-møde den 2. august kl. 20:00. 



Ad 3. Der er fortsat stemning for et dobbelt åbent hus i september. Vi tager det op på 
møde i august. 

Ad 4. Vi råder over tirsdag fra 20:30-22:00. Vi planlægger at bruge denne tid til 
nybegyndere fremover. Henning og Lars S vil gerne stå for det. Vi udmelder det som 
et tilbud i forbindelse med åbent hus-arrangement i september og vurderer herefter, 
om der er basis for at starte det op. 

Ad 5. Det er meget svært at fastholde unge, når de når U19-alderen. Vi har forsøgt 
mange ting tidligere, men mangler kritisk masse. Lars P. prøver i den kommende 
sæson at afdække nye muligheder. Vi overvejer på augustmødet, om vi kan tage det 
op på et ”pizzamøde” i forbindelse med generalforsamlingen. 

Ad 6. Lars S og Henning skal til møde med kommunen 15. juni. 

Ad 7. Boldskabet er indkøbt, og Idrætscentret har betalt regningen. Vi har bestilt og 
fået 10 ekstra nøgler og har nu 14 i alt. 

Ad 8. Torben redegjorde for status. 

Ad 9. Generalforsamling er den 13. september. Den planlægges på bestyrelsesmøde 
den 26.08 kl. 18:00. 

Ad 10. Madkuponerne fra den aflyste klubfest i april 2020 bruges til en julefrokost for 
alle. 

Ad 11. Ungdom har afholdt klubmesterskaber primo juni. 

Ad 12: Næste møde: 

• 2. august kl. 20:00: Zoom 

• 26.08 kl. 18:00: Fysisk møde i Idrætscentret. 
 
Ref./ 
Rikke 

 
 


