
Referat bestyrelsesmøde TIIF Badminton afdeling. 
Mandag den 30/5-2022 i klubhuset. 

 

Deltager: 

Charlotte, Jette, Lena, Klaus, Johnny, Niels og Nina (referent) 

 

Regnskab: 

Regnskabet blev fremlagt. Og det så godt ud. Vi er begyndt at bruge penge igen. 

Efter Corona. 

Vi har holdt klubfest med underskud. Og det havde vi budgetteret med. Og blev 

enige om, at tage op på mødet den 6/2-2023 om vi igen skal køre med fri bar.  

Vi har også brugt penge på radiller dadeller turnering. For at få gang i det Sociale 

igen. Med Succes. Så vi aftalte at gøre det igen i sæson 22/23. 

 

Ungdom: 

Da vi iflg. Revisionen skal indberette løn til skat, til vores ungdomstrænere. 

Har vi beslutte at hæve deres løn til 300 kr. i timen. 

Og enten få DGI eller et Løn Firma til at aflønne vores ungdomstrænere. 

Charlotte undersøger sagen. 

Vi har haft et samarbejde med nogle klubber fra vestegnskommunerne. 

Vi har valgt at, stoppe dette samarbejdet. Da der var meget forskel på klubberne. 

Vi har i stedet valgt at snakke med Sengeløse. Om de har lyst til at, have et 

samarbejde med os. 

Lena ringer til Sengeløse. 

 

Facebook: 

Vi vil gerne gøre os mere synlige på Facebook. 



 

Nina tale med Hanne, som er administrator for vores facebookside og får hende til 

at lave administratoren om til Jette. 

Jetter har sagt ja til at stå for Facebooksiden 

Vi vil til hvert møde, have et punkt på dagsordenen. Der heder Facebook. så vi får 

det hele med. 

  

Sæson start/slut 22/23 

Vi starter tirsdag den 16/8-2022 og slutter lørdag den 27/5-2023 

 

Møde rækkke 

Mandag den 5/9.2022   - sæsonstart, planlægge vigtige datoer, radiller Radaller. 

Mandag den 7/11-2022-   endelig planlægning af Radiller Radaller, Julefrokost. 

Mandag den 6/2-2023 - Regnskab og generalforsamling. Vi starter snakken om 

klubfest. 

Mandag den 27/3-2023- Klubfest og klubmesterskab. Velkommen til ny 

Bestyrelsesmedlemmer. 

Mandag den 22/5-2023- Afslutning. 

 

 

 

 

 

 

 


