Badminton

Referat af bestyrelsesmøde den 11. april 2016
Tilstede var:
Tonny Hoffmann – formand
Hanne Nedergaard Hoffmann
Jimmy Skat Hansen
Bent Jacobsen
Lars Dyrby Carlsonn
Laila Jacobsen (referent)
Fraværende var:
Bent Olsen

1. Orientering fra Formanden:
Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 17. marts 2016 med et fremmøde på 11 personer, heraf 4 fra bestyrelsen.
På valg var:
Bestyrelsesmedlem Bent Jacobsen - modtog genvalg
Kasserer Laila Jacobsen - modtog genvalg
Suppleant Lars Dyrby Carlson - modtog genvalg
Suppleant Bent Olsen - modtog genvalg
Der har været en lille stigning i antal af ungdomsspillere. Det blev drøftet, om foreningen kan
gøre noget for at få flere medlemmer.
Tonny har stadig planer om at lave en ”sportsdag”, hvor voksne og børn inviteres i hallen for
at prøve at spille badminton, fodbold eller lave gymnastik i begyndelsen af den nye sæson.

Ishøj kommune vil gerne have medlemstal tastet direkte ind i deres program for tilskud. Dette
skal fremover foretages af de respektive afdelingskasserere.
Medlemstilskud fra kommunen bliver udbetalt til TIIF forretningsudvalg og dækker hovedsageligt drift af klubhuset.

Alle nøglekort til hallen skal testes i løbet af en 14 dages periode i den nye sæson. De kort,
som der er problemer med, skal indsamles og afleveres til Henrik Wolsing, Ishøj skole.
Tonny organiserer indsamlingen.

2. Bestyrelsen konstituerede sig således:
Tonny Hoffmann –

Formand,
kontakt til Ishøj kommune, bl.a. at søge om lokaler,
deltager i ungdomsarbejdet
Hanne Nedergaard Hoffmann – deltager i ungdomsarbejdet
Jimmy Skat Hansen –
spillertilmelding til turneringer
Lars Dyrby Carlson –
Ungdomsformand
Bent Olsen –
Støtteforeningen
Bent Jacobsen –
Indkøb, Boldkøleskab
Laila Jacobsen –
Kasserer, sekretær, indkøb
3. Boldregnskabet:
Skema til brug ved boldsalg bliver flyttet til boldkøleskabet.
Der bliver udfærdiget et nyt skema til brug for ungdomstræner. Dette bliver i træskabet i
kondirummet.

4. Der er indkøbt 5 nye net, som bliver sat op i hallen hurtigst muligt.

5. Der er købt nye visitkort med Swipp og MobilePay nr. på bagsiden. De bliver lagt i træskabet
i kondirummet.
6. Bestyrelsen satser meget på at få en eller flere forældre involveret i ungdomsarbejdet.
Der er en seniorspiller, som har udtrykt interesse i at hjælpe med træning i ungdomsafdelingen. Det blev aftalt, at der skal afholdes et forældremøde første dag i den nye sæson fra kl. 17
– 18 med orientering om den kommende sæson og indmeldelse.
Hanne, Tonny og Lars kontakter DGI for at aftale møde med henblik på ideer fra DGI om
ungdomsarbejdet. Datoen bliver meldt ud tilden øvrige bestyrelse, som kan deltage.

7. Klubmesterskab for ungdomsspillere bliver afholdt på træningsdage i løbet af maj måned.
8. Afslutning for ungdomsspillere blev aftalt til torsdag den 19. maj 2016.

9. Der blev aftalt følgende nyt møde:
Mandag den 5. september 2016 kl. 18.00
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