
Referat af bestyrelsesmøde den 12. december 2016

Til stede var:
Tonny Hoffmann, formand
Bent Olsen
Lars Dyrby Carlson
Jimmy Skat Hansen
Bent Jacobsen
Laila Jacobsen, referent

Fraværende:
Hanne Nedergaard Hoffmann

Formanden orienterede om aftale med ny træner.
Klubben har fået en aftale med Indra Strijbos, som deltog som instruktør fra DGI under 
Skole/Badminton forløbet på Ishøj skole, som var en meget positiv oplevelse.

Der er p.t. 17 tilmeldte børn, men meget få, der møder op til træning.

På grund af større udgift og meget lille antal ungdomsspillere er der p.t. kun træning 1 time hver 
tirsdag og torsdag fra kl. 16 – 17.
Den nuværende ordning vil køre til vinterferien, og det vil derefter blive taget op, om vi fortsat kan 
have en ungdomsafdeling. Vi satser på, at der skal være 20 tilmeldte børn.
Vi skal tage et møde i januar med Indra om fremtiden.

Vi mangler forældreinput, hvorfor det blev aftalt, at vi skal sende en mail ud til ungdomsspillernes 
forældre, om der er nogen, som vil yde en indsats i foreningsarbejdet. Laila laver et oplæg og sender
ud til bestyrelsen til godkendelse/input.

Det blev drøftet om, vi skal spørge Indra om at undervise voksenspillere nogle aftener.

Det blev aftalt, at vi kan nedsætte kontingentpriser til halv pris ved tilmelding efter nytår.

Regnskabet blev gennemgået.

Tonny bestiller bluser til klubmestre 2016 og undersøger priser på nye klubbluser til voksenspillere.

Laila undersøger om vi har flere klubbluser til ungdomspillere liggende.

Laila og Bent orienterede om møde i Ishøj Skolehal om brug af hallen og diverse redskaber der.

Følgende datoer er aftalt:

Bestyrelsesmøde mandag den 13. februar 2017 kl. 18.00 i klubhuset – underskrive regnskab
Generalforsamling torsdag den 16. marts 2016 kl. 20 i kondirummet i hallen
Revision – først i marts 2017



Klubmesterskab og klubfest lørdag den 25. marts 2017
Bestyrelsesmøde mandag den 20. marts 2017 kl. 18 i klubhuset – konstituering.
Sidste spilledag – lørdag den 3. juni 2017

Første spilledag i den nye sæson tirsdag den 15. august 2017.

/lj


