Bestyrelsesmøde onsdag den 2. marts 2022

Deltagere:
Henning Boe
Lars Sørup
Torben Simonsen
Ole Elniff
Per Krarup
Birthe Hammer Boe, referent

Dagsorden:
Ingen bemærkninger til dagsordenen.

1. Frivillighed – status og plan for det videre arbejde.
Der udestår beskrivelse af aktiviteter vedr. julefrokost og håndtering af nøgler. (Birthe udarbejder
og sender til Lars).
Lars deltager i DGI møde den 10. marts 2022.
Den 29. marts 2022 afholdes møde kl. 19.00 i Idrætscenteret mhp. en drøftelse af, hvordan vi
kommer videre med aktivering af frivillige.
2. Fra ungdom til senior.
Arbejdet er overdraget til Ungdomsafdelingen. Der er endnu ingen afklaring i forhold til udvikling af
koncept. Dog er det klart, at der skal findes en træner.
3. Miniton.
Der er + 15 tilmeldte og det er en stor succes. Det er besluttet at kontingent for indeværende
sæson er 250 kr. og der vurderes at være basis for etablering af 2 begynderhold i den nye sæson –
formentlig torsdag 16.30 – 19.30 på Pilehaveskolen, men dette skal først endelig besluttes.
4. Regnskab – status.
Regnskabet er underskrevet og godkendt af revisoren.
5. Boldmaskine.
Andreas fra Ungdom retter henvendelse til DGI mhp. at låne en boldmaskine for derefter at afprøve
hos Ungdommen for at se, om det er noget, vi vil binde an med som et permanent tiltag.

6. Kontingent – oplæg til generalforsamlingen.
Birthe præsenterede oplæg og fremsender tilrettet udgave til bestyrelsen.
7. Nøgler.
Nøgleboksen i Idrætscentret er blevet omkodet og der er nu samme kode som på Pilehaveskolen.
Bestyrelsen opfordrer til, at man ikke lader hængelåsen hænge med angivelse af den kode, man har
brugt til at låse op med. Drej i stedet lidt på de forskellige tal – så man ikke umiddelbart kan aflæse
koden.
Henning vender tilbage med oversigt over, hvem der har hvilke nøgler.
8. Generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes den 30. marts 2022. Generalforsamlingen varsles via hjemmesiden
og opslag i Idrætscentret (Lars). Alle medlemmer inviteres til at deltage i spisning kl. 18.00 og
efterfølgende generalforsamling kl. 19.00. Tilmeldingsfrist for deltagelse i middag er den 27. marts
2022. Birthe laver tekst til indkaldelsen og sender til Lars og Torben.
9. Klubmesterskab og klubfest.
Klubmesterskabet og klubfesten er fastlagt til den 30. april 2022. Henning booker Korsagergård.
Ungdom vender tilbage, om de også deltager i klubmesterskabet den 30. april 2022 og stikker en
finger i jorden i forhold til, om der er opbakning blandt forældrene til at deltage i klubfesten den
30. april 2022. Både forældre og børn kan deltage – men børn kan kun deltage sammen med
voksne.
Per giver senest den 29. marts 2022 en tilbagemelding på ovenstående.
Lars og Torben står for afvikling af kampe. Birthe er tovholder på koordinering af klubfest og Birthe
skriver invitation.
10. Nyt fra afdelingerne.
Ungdom holder træningslejr den 3-5. juni 2022 på Danhostel i Maribo.
Veteranturnering har været afholdt i Karlslunde.
11. Gennemgang af referat.
Ingen bemærkninger.

12. Eventuelt - næste møde.
Næste møde 29. marts 2022 kl. 19.00 om frivillighed.
Generalforsamling 30. marts 2022 kl.19.00 - spisning kl. 18.00
Henning rejste spørgsmålet: hvordan får vi flere piger til at spille badminton? Samlet har vi i dag
136 mænd/drenge og 53 kvinder/piger. Nogle klubber forsøger sig med rene pigehold. Vi tager
snakken op på et senere møde.

