
Referat af bestyrelsesmøde den 19. april 2017

Til stede var:
Tonny Hoffmann, formand
Hanne Nedergaard Hoffmann
Bent Jacobsen
Klaus Pedersen
Laila Jacobsen, referent
Bent Olsen
Lars Dyrby Carlson

Formanden bød velkommen og oplyste, at han havde følgende punkter til drøftelse:

1. Sæson ved at slutte
2. Klubfest
3. Klubmesterskab for ungdom i maj
4. Arrangement med de andre TIIF afdelinger i september
5. Ny kontrakt med Indra Strijbos

• Ad 1. Sæsonen er nu ved at være slut, og mange stopper med at spille i starten af maj. Vi har
haft en flot tilmelding i seniorafdelingen i denne sæson.

• Ad 2. Klubfesten var vellykket – Der var 43 deltagere. 
Det blev drøftet, om vi kan indføre en nemmere betalingsmåde i baren. Der blev drøftet All 
Inklusive arrangement eller klippekort.
Bestyrelsen blev enig om, at vi næste nå vil udfærdige 10-klips kort, og at det skal 
annonceres i indbydelsen.

• Ad 3. Hanne og Tonny aftaler afholdelse af klubmesterskab og sæsonafslutning med Indra 
og hjælper hende med det. Klubmesterskab vil blive afholdt i træningstimer i løbet af maj 
måned.

• Ad 4. Hanne og Tonny har deltaget i møder med en repræsentant fra DGI, 
gymnastikafdelingen og badminton om, hvordan man kan gøre mere opmærksom på TIIF. 
Der er planlagt en aktivitetsdag for både børn og voksne i begyndelsen af september, hvor 
alle afdelinger vi står for nogle aktiviteter og vise vores forskellige sportsgrene, så 
interesserede kan komme høre om og prøve gymnastik og at spille badminton, fodbold eller 
badminton i nærmiljøet. 

• Ad 5. Tonny oplyser, at vi skal have udfærdiget ny kontrakt med Indra Strijbos. 
Der er meget stor tilfredshed med den træning, som Indra giver børnene. Bestyrelsen 
godkendte, at Tonny aftaler med Indra, at hun har 3 timer fast om ugen og mulighed for en 
4. time, hvis behovet kommer i form af flere ungdomsspillere.
Bestyrelsen godkendte en evt. overskridelse af budgettet til ungdomstræner, hvis det bliver 
aktuelt med en 4. time.

Bestyrelsen er blevet opfordret til at tage stilling til, om afløsere skal være medlem af klubben, idet 
det er blevet bemærket, at der spiller nogle som afløser uden at være medlem af klubben.

Side 1



Der er enighed om, at alle, som spiller i TIIFs tider i hallen, skal være medlem af TIIF 
Badmintonklub. En afløser kan få et medlemskab for 200 kr. pr. sæson.

Der er aftalt følgende nye møder:
mandag den 21. august 2017 kl. 18.00

/lj
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