
Vallensbæk Badminton 
 
Bestyrelsesmøde den 15. december 2021 kl. 17.30 - 19.00 

Nørrebred 52 
 
 
Dagsorden: 

1. Frivillighed - status og plan for det videre forløb 

2. Åben hal den 26.09 - evaluering 

3. Fra ungdom til senior 

4. Regnskab - status 

5. Boldmaskine 

6. Kontingent - oplæg til generalforsamlingen 

7. Nøgler 

8. Nyt fra afdelingerne 

9. Gennemgang af referater 

10. Eventuelt - næste møde 
 
 
Referat 
 
Ad 1: De fleste har afleveret funktionsbeskrivelser som aftalt på senest afholdte 
workshop. Lars samler dem sammen og afholder snarest en workshop med Ungdom, 
så de ligeledes får lavet et årshjul. Næste skridt er fokus på rekruttering af frivillige. 
DGI har aflyst en planlagt workshop i november; de er orienteret om vores arbejde og 
afventer ikke yderligere fra os. Vi følger op på næste møde. 
 
Ad 2: Der var stort fremmøde på dagen, og det har også givet et antal indmeldinger – 
både til ungdom og senior. 
 
Det er fortsat problematisk, at mange starter uden at have de nødvendige 
kompetencer. Tidspunktet er godt, så vi planlægger at gennemføre et lignende 
arrangement næste år i september. 
 
Det blev igen drøftet, om man kunne samle begynderne på en træning og evt. give 
dem undervisning ved en af vores trænere. 
 
 
Ad 3: Projektet blev overdraget til ungdomsudvalget på sidste møde, men der har 
ikke været ressourcer til det. Der er ledige baner tirsdag fra 20:30 og onsdag fra 
21:00. 
 
 
 



Der kommer mange henvendelser om Miniton, men det har ikke været muligt at finde 
en træner. 
 
Ad 4: Status er udsendt pr mail dd. Forventeligt underskud i år ca.kr.  10.000,- . 
Underskuddet skyldes nedsatte kontingenter pga. corona. Vi havde budgetteret med 
et overskud på kr. 1500,- 
 
Kassereren informerede desuden om, at der til motionisternes julefrokost havde 
været så store mængder af risalamande, at mandlen ikke var blevet fundet og 
præmien derfor først uddeles næste år. 
 
Ad 5: Se referat fra 26.08. Lars S tager kontakt til Lars P og afklarer, om det er 
relevant. 
 
Ad 6: Se referat fra 26.08 
 
Ad 7: 
-  Nøgleboksen i Idrætscentret går i baglås (enten er den slidt, eller også blokerer 

wiren for låsen), og mange uden for klubben lader til at kende koden. Henning 
taler med Thomas om at få en ny boks og en ny kode. Koden deles med Ungdom 
og med bestyrelsen. 

- Henning opdaterer listen over nøgler til boldkasser (listen der hedder (gammelt) 
”boldskab” 

- Henning opdatereren listen over, hvem der har nøgler til det nye boldskab. Der 
mangler 2-3 nøgler. Henning afklarer med lars P og Ole, om de har de manglende 
nøgler. 

 
Ad 8: Der er pt 87 ungdomsmedlemmer og 5 på venteliste (begyndere). Der er 
indhentet børneattester på alle trænere og hjælpetrænere. Udvalget arbejder med en 
træningsweekend. Den er relativt dyr, og udvalget bedes komme med et oplæg. På 
baggrund af dette kan bestyrelsen tage stilling til, om man vi yde tilskud.  
 
Det er vanskeligt at finde spillere til vores mange hold tilmeldt holdturneringen. Da 
der ikke var nogen der meldte sig som holdleder for 4+2-holdet, har Torben påtaget 
sig rollen. Næste år skal vi fastholde princippet om kun at tilmelde hold, hvis der er en 
holdleder. 
 
Ad 9: Intet at bemærke 
 
Ad 10:  
Næste møde: 24. februar kl. 18:00 i Idrætscentret 

Generalforsamling: 21.marts 2022 kl. 19.00 

Klubmesterskaber: uge 16 og 17 

Finaler og klubfest: 30.04.22 
 
 


