Vallensbæk Badminton
Bestyrelsesmøde den 26.august 2021 kl. 18.00 - 22.00
Vallensbæk Idrætscenter

Dagsorden:
1.

Sæsonstart - åben hal ?

2.

Fra ungdom til senior

3.

Klublokale på Pilehaveskolen

4.

Regnskab - status

5.

Tøj til trænere mm.

6.

Ungdomsturneringer - tilmeldingsgebyr

7.

Kontingent – oplæg til generalforsamling

8.

Hovedforeningen - årsmøde den 20.09.2021

9.

Holdtilmelding

10.

Generalforsamling - 13.september

2021 11. Nyt fra afdelingerne
12. Gennemgang af referat
13. Eventuelt - næste møde

Referat
Ad 1. Fornemmelsen er, at vi kommer godt i gang efter nedlukningen, men vi
mangler stadigvæk at få betalinger/medlemsskaber ind. Vi arrangerer Åben Hal
den 26.09 kl. 10-14. Ole og Lars P koordinerer og deltager med sikkerhed. Ole
kontakter Per Weigel og Bjarne. Rikke laver foldere (1000 stk) inden den 17.09,
tilmeldingsseddel og oversigt over hold/pris. Martin og Henning deler dem ud
weekenden før. Rikke/Lars annoncerer på hjemmeside, FB og
Vallensbækportalen.
Ad 2. Lars P arbejder videre med ideen – inddrager evt. Andreas, der er ny
træner. Pizzamøde i forbindelse med generalforsamlingen, som blev foreslået
på sidste møde, droppes. Lars P spørger ligeledes til miniton. Det har tidligere
været drøftet, men vi havde ikke overskud til at tage det op.

Hvis Ungdomsudvalget kan få det op at stå, har de frie hænder til at indkøbe
udstyr og eksperimentere med form og indhold. I forhold til begge
brobygningsaktiviteter har udvalget frie hænder til at opkræve et passende
kontingent.
Ad 3. Henning orienterede om lokalet på Pilehaveskolen. Det er nu istandsat og
kan tages i brug fra sæsonstart som aftalt. Det er flot, og forventningen til
samarbejdet med skolen er positiv.
Ad 4. Torben orienterede om regnskabet. Det ser udmærket ud.
Ad. 5. Lars P indkøber tøj til trænerne som besluttet tidligere år.
Lars/Lars lejer en boldmaskine hos DGI i en uge for at afprøve den, inden vi
indkøber en.
Lars P indkøber førstehjælpssæt + isposer til idrætscentret og Pilehaveskolen.
Ad 6. Aftale fra sidste sæson om, at klubben betaler op til to individuelle
turneringer videreføres til sæson 21/22.
Ad 7. Både på ungdomssiden og seniorsiden kommer der forespørgsler om,
opdeling af kontingent, fleksibel deltagelse på spilledage o.l. Det aftales, at de
vedtagne principper gælder, men undtagelsesvist kan ungdomsudvalget hhv.
motionsudvalget aftale en passende ordning.
Birthe laver et oplæg til kontingentindbetaling til generalforsamlingen.
Oplægget indeholder ovenstående mulighed for særaftale. Desuden forhøjes
ungdomskontingentet til kr. 1000,-/1200,-, hvorved kontingentet for
sommerbadminton fjernes dvs. sæsonen forlænges. Der lægges endvidere op
til, at det forhøjede kontingent i sæsonen 21/22 modsvares af en rabat på kr.
200,-.
Det aftales endvidere, at der til generalforsamlingen i 2022 laves et oplæg, hvor
der gives rabat til fastbanespillere, hvis de spiller mere end en time.
Ad 8. Birthe deltager i årsmødet 20. september. Lars P hører, om Kamilla eller
Per vil deltage; hvis ikke deltager Lars S eller Rikke.
Ad 9. Vi tilmelder et mix-hold 4+4 (Rikke), et mixhold 4+2 (??) og 3 herrehold
(Per A, Nikolai, ??).
Ad 10. Indkaldelse på hjemmesiden samt på skærmen i idrætscentret senest
30. august (Lars S). Generalforsamlingen er 13.09 kl. 19:00 Der holdes
bestyrelsesmøde med spisning inden - kl. 18:00 og igen kl. ca. 20:00.
Formanden er på valg i ulige år. Henning er villig til genvalg. Resten af
bestyrelsen, bort set fra kassereren, er også på valg. Martin genopstiller ikke.
Birthe, Rikke, Lars og Ole ønsker genvalg.

Ad 11. Henning tager sig af nøglerne, og på næste møde gør vi status mht.
ansvar.
Ad 12. Intet at bemærke

Ad 13. Der er enighed om, at der ikke søges yderligere hjælp fra DGI.
Kassereren er usikker på, om der systematisk bliver søgt tilskud til
træneruddannelser.
Næste møde: Se punkt 10.

