Badminton

Referat af bestyrelsesmøde den 8. februar 2016
Tilstede var:
Tonny Hoffmann – formand
Hanne Nedergaard Hoffmann
Jimmy Skat Hansen
Bent Jacobsen
Bent Olsen
Lars Dyrby Carlson
Laila Jacobsen (referent)

1. Orientering fra Formanden:
Der møder meget få børn op til træning i ungdomsafdelingen. Årsag ukendt. Det blev drøftet,
om foreningen kan gøre noget for at få flere medlemmer.
Tonny har talt med fodbold- og gymnastikafdelingen om at lave en ”sportsdag”, hvor voksne
og børn inviteres i hallen for at prøve at spille badminton, fodbold eller lave gymnastik.
Det blev drøftet, hvorledes vi bedst kan komme ud med budskabet.
Tonny kontakter de andre afdelinger og aftaler nærmere.

Tonny orienterede om, at Støtteforeningen har givet et tilskud på 10.000 kr. til alle afdelinger.
Der er desværre stadig mange, som oplever problemer med nøglekortene.

2. Regnskabet for regnskabsåret 2015 blev gennemgået og underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer.

3. Forslag til nyt budget 2016 blev gennemgået, ændret og derefter vedtaget.

4. Boldregnskabet:
Vi har indkøbt 50 rør classic og 25 rør tourney bolde.
Boldregnskab viser, at der stadig er lidt mangler.

5. Forslag til nyanskaffelse: Nye net.
Dette blev drøftet. Laila undersøger priser og indkøber.

6. Klubmesterskab den 5. marts 2016.
Indbydelse, tilmeldingslister, Rækker og priser for deltagelse, Præmiestørrelse for klubmestre blev gennemgået. Det blev besluttet at holde priserne som sidste år.
Indbydelse skal sendes ud pr. mail og tilmeldingslister sættes op i kondirummet.

7. Klubfest den 5. marts 2016.
Festudvalg: Bent J. og Laila, som står for mad og diverse indkøb.
Jimmy har skaffet musiker.
Tonny har reserveret hal og klubhus.
Indbydelse blev gennemgået med hensyn til priser. Det blev besluttet at holde priserne som
sidste år. Indbydelse skal sendes ud pr. mail og tilmeldingslister sættes op i kondirummet.

8. Generalforsamling er aftalt til torsdag den 17. marts 2016
På valg:
Bestyrelsesmedlem Bent Jacobsen (modtager genvalg)
Kasserer Laila Jacobsen (modtager genvalg)
Suppleant Lars Dyrby Carlson (modtager genvalg)
Suppleant Bent Olsen (modtager genvalg)

9. Eventuelt

10. Der blev aftalt følgende nye møder:
Mandag den 4. april 2016 kl. 18.00
Mandag den 30. maj 2016 kl. 18.00
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