Referat af bestyrelsesmøde den 13. februar 2017

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

•

Formanden orienterede om, at aftale med træner Indra Strijbos skal ændres, således at
timeantallet tirsdag sættes op til 2.
Der er nu tilmeldt 23 børn, hvilket er en stor fremgang i forhold til antallet, da Indra
startede. Mange forældre har givet positive tilbagemeldinger vedr. Indras træning.
Bestyrelsen godkendte en udvidelse af træningstimerne tirsdage fra uge 10.

•

Den 2. februar 2017 blev der afholdt forædremøde i ungdomsafdelingen.
Indra, Tonny, Bent J., Laila deltog for TIIF Badminton.
Der var mødt forældre til 12 børn.
Indra fortalte om træningen, og flere forældre havde spørgsmål til træning og metoder.
Indra bad forældre om at huske børnene på at medbringe en vandflaske, så der ikke skal
bruges tid på at børnene skal op i baderummet og drikke vand under træningen. Hun bad
også om, at børnene medbringer sko til brug ved træning. Det er ikke godt at spille på bare
fødder eller på strømpesokker.
Klubben gav tilsagn om, at klubben betaler tilmeldingsgebyr for ungdomsspilleres
deltagelse i turneringskampe. Forældre står selv for transport m.v.

•

I Indras vinterferie i uge 9 vil Hanne og Tonny stå for træningen om tirsdagen. Torsdagen
vil blive aflyst.

•

Gymnastikafdelingen har ønsket at få mulighed for fortsat at låne tiden tirsdag fra kl. 1718. Tonny har givet gymnastik besked om, at dette er ikke muligt, da ungdomsafdelingen
selv skal anvende denne time fremover.
Timen torsdag fra kl. 17 – 18 er helt fyldt op også.

•

Regnskabet blev gennemgået og underskrevet.

•

Forslag til nyt budget blev gennemgået og nogle poster blev forhøjet.
Bestyrelsen vil starte et nyt projet om klubbluser op for at fremme klubfølelsen og
sammenholdet ved at spillere har ens klubbluser med klubbens navn og logo på forsiden.
Side 1

Klubben vil give tilskud til bluserne, således at spillerne skal betale 100 kr. for en bluse med
klubnavn og logo på forsiden og 150 kr. for en med klubnavn, logo på forsiden og spillerens
navn på ryggen.
Klubben indkøber bluser i forskellige størrelser, således at interesserede spillere kan se og
prøve bluserne.
Det blev aftalt, at ungdomsspillere får en bluse udleveret ved opstart af næste sæson, når
spiller er tilmeldt og kontingent er betalt.
Klubben søger Støtteforeningen om hjælp til udgiften til anskaffelse af bluser til
ungdomsspillere.
Forslaget til budget for 2017 blev godgendt af bestyrelsen.
•

Forslag til nye kontingentpriser blev gennemgået.
Kassereren havde et ønske om at ændre nogle priser, så der ikke fremover er så mange
forskellige.
Det blev aftalt, at foreslå generalforsamlingen at ændre prisen pr. sæson således:
Tirsdage og torsdage kl. 18-21 koster double 500 kr. og single 875
Tirsdage og torsdage kl. 21-22, fredage kl. 18-20 og lørdage kl. 8-9 koster double 375 kr. og
single 500 kr.
Hvis man ønsker at spille 2 gange ugentligt, vil den ekstra time være 375 kr.
Forældre/børn fredage kl. 19-20 koster 1000 kr. for 2 voksne og 2 børn under 15 år
Hvis man tilmelder sig efter 1. januar vil kontingentet være ½ pris.
Forslaget til nye kontingentpriser blev herefter godkendt af bestyrelsen.

•

Indkaldelse til generalforsamlingen den 16. marts 2017 skal udsendes 1. marts 2017 – på
hjemmeside og hænges op
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Forretningsudvalgets og bestyrelsens beretning.
4. Forretningsudvalgets og afdelingens regnskab forelægges til godkendelse
5. Forretningsudvalgets og afdelingens budget for næste regnskabsår forelægges til
godkendelse
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag – skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før
generalforsamlingen.
8. Valg af bestyrelse
På valg er:
Formand Tonny Hoffmann (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Hanne Nedergaard Hoffmann (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Jimmy Skat Hansen
Suppleant Lars Dyrby Carlson (modtager genvalg)
Suppleant Bent Olsen (modtager genvalg)
9. Valg af 2 revisorer – og 1 suppleant
10. Eventuelt.

•

Klubmesterskab den 25. marts 2017
Det blev aftalt at starte dagen med kaffe og morgenbrød.
Laila og Bent sørger for indkøb.

•

Klubfest: samme pris som sidste år. Der er indgået aftale med en kok om en festmenu og
med en musiker om levende musik til festen.
Side 2

Indbydelse og lister til tilmelding skal udfærdiges, sendes ud og hænges op i kondirum

•

Laila orienterede om, at Badminton Danmark, har sendt en opkrævning for 2 års
kontingent til Jimmy.
Vi har ikke tidligere modtaget opkrævning fra dem.
Vi har den 11. januar 2017 svaret pr. mail, hvor vi afviser at betale regningen

•

Vandet i bruserne i hallen er meget koldt og i 2 brusere i baderum til kvinder kommer der
næsten intet vand. Tonny kontakter pedellen på skolen.

•

Følgende datoer er aftalt:
1. Revision – 2. marts 2017
2. Generalforsamling torsdag den 16. marts 2016 kl. 20 i kondirummet i hallen
3. Bestyrelsesmøde mandag den 20. marts 2017 kl. 18 i klubhuset – konstituering.
4. Klubmesterskab og klubfest lørdag den 25. marts 2017
5. Sidste spilledag – lørdag den 3. juni 2017
6. Første spilledag i den nye sæson tirsdag den 15. august 2017.
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