
Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2016

Tilstede var:
Tonny Hoffmann – formand
Hanne Nedergaard Hoffmann
Bent Jacobsen
Lars Dyrby Carlson
Bent Olsen
Laila Jacobsen (referent)

Fraværende var:
Jimmy Skat Hansen

1. Orientering fra Formanden:

Tonny har reserveret skolehallen og klubhuset den 25. marts 2017 til klubmesterskab og klubfest.

Festudvalg blev Tonny og Lars.

Tonny vil aftale med petanque afdelingen, at badminton har klubhuset søndag formiddag den 26. 
marts.

2. Der er meget lavt antal tilmeldte ungdomsspillere. Det blev drøftet, om foreningen kan gøre noget 
for at få flere medlemmer.

Badminton på skoleskemaet bliver på 2 fredage i uge 44 og 45 i samarbejde med DGI og en 
repræsentant fra klubben. Det bliver 2 moduler á 1½ timer hver gang.

Lars Dyrby vil komme de 2 dage. Hanne vil også være til stede den ene dag. Skolen og DGI står for 
tilrettelæggelsen. 

Tonny vil spørge en voksenspiller, som har vist interesse, om hun kan deltage.

3. Det blev drøftet, hvilke andre initiativer klubben kan tage for at få flere spillere.

Lars vil gerne have forældrene inddraget, ligesom han foreslog at kontakte 2 unge spillere, om at 
blive hjælpetrænere. Dette blev godkendt af bestyrelsen.

4. Tonny foreslog et nyt initiativ – Forældre/børn badminton.

Dette blev drøftet. Der var enighed om, at dette var et godt initiativ.

Følgende vilkår blev besluttet:

◦ Vi skal prøve at starte Forældre/børn badminton op

◦ Vi har pt. kun 1 bane ledig fredag fra kl. 18-19, men vil søge kommunen om hallen fra kl. 19-20.

◦ Vi har ledige tider fra kl. 8-9 lørdag morgen, som også kan tilbydes til Forældre/børn badminton.

På følgende vilkår:

▪ Alle familiemedlemmer, som skal spille, skal være meldt ind i klubben

▪ Der skal være min. 1 forældre-medlem med adgangskort (koster 150 kr.) tilstede



▪ Deltagende børn skal være under 15 år

▪ Der kan max. deltage 2 personer over 15 år pr. familie.

▪ Kontingent bliver 1.000 kr. pr. familie for hele sæsonen. 

5. Bent Olsen meddelte, at han har bestilt lodsedler til banko for Støtteforeningen.

6. Det næste møde er aftalt til:

Mandag den 12. december 2017 kl. 18.00

/LJ
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