
 
Vanløse Badminton Klub 

 
Referat af bestyrelsesmøde den 9. marts 2017 kl.17.30 

 
Tilstede var: 

 
Henrik Olsen, Carsten Schmidt, Michel Karlsson, Frederik Nobel, Morten Lindholm, Jørn Pedersen 
og Mette Krener 

 
Mogens Normann, Gert Borum og Susanne Pihl var ikke tilstede. 
 
Dagsorden var som følger:  

1. Godkendelse af referat samt valg af ordstyre  

2. Klubmesterskaber 2017 

3. Generalforsamling 2017  

4. Brugerbestyrelsen 

5. Ny hjemmeside 

6. Opsamling – A-trup spillermøde 

7. Timer i Brønshøj Sportshal 

8. Fornyelse af boldaftale med Yonex 

9. Opfølgning vedrørende manglende kontingentbetaling. 

10. Klubmodul 

11. Kasseren har ordet 

12. Eventuelt  

 
Ad 1: 

Godkendelse af referat samt valg af ordstyre 

Dagsorden godkendt. Carsten blev valgt som ordstyre. Udsendt referat fra seneste møde blev 
gennemgået og godkendt.  

 

 

 



 

 

Ad 2: 

Klubmesterskaber 2017: 

Klubmesterskaberne spilles i år som et fælles ungdoms og senior arrangement den 22. april. Michel 
og Morten Lindhold er ansvarlig for så vidt angår senior. Henrik Olsen er ansvarlig for så vidt angår 
ungdom. Betaling og deltagelse i antal rækker blev drøftet. Aftalt at deltagelse for ungdom skulle 

være gratis, dog med betaling for mad. Seniorer betaler kr. 50 pr. kategori incl. mad. 

 

Ad 3: 

Generalforsamling 2017: 

Forestående generalforsamling blev debatteret. Den siddende bestyrelse var alle indstillet på 

genvalg. Vi skal dog have valgt ny revisor da Helle ønsker at stoppe.  

 

Ad 4:  

Brugerbestyrelsen: 

Vi har fået henvendelse fra håndbold der grundet stor tilgang af ungdomsmedlemmer ønsker ½ time 

af vores træningstid tirsdag. Forhold blev drøftet i bestyrelsen. USU formand tager snak med 
håndbold herom. 
 
Ad 5: 

Ny hjemmeside:  

Der arbejdes fortsat på ny hjemmeside. Vi har p.t. ikke en endelig dato for hvornår denne skulle 

være klar. Der følges op herpå. 
 
Ad 6: 

Opsamling – A-trup spillermøde: 

Udarbejdet referat fra A-trup spillermøde blev drøftet.  

 
Ad 7: 

Timer i Brønshøj Sportshal: 

Vi har fået tildelt en bane i Brønshøj Sportshal torsdage mellem 16-19. Der arbejdes på forskellige 
løsninger omkring anvendelse af timerne, men forventeligt specialtræning mod egenbetaling.  

 
Ad 8: 

Fornyelse af boldaftale med Yonex: 

Fornyelse af aftale med Yonex for de kommende to sæsoner blev drøftet. Der var enighed i 
bestyrelsen herom. 

 
Boldpriser stiger ca. 10 % i den kommende aftale grundet udviklingen i $ kursen. Spillertøj er 
fortsat omfattet af aftale.  
 
 

 
 
 



 
 

Ad 9: 

Opfølgning vedrørende manglende kontingentbetaling: 

Forhold omkring deltagelse på hold selvom betaling ikke er ske blev debatteret i bestyrelsen.   
 
Ad 10: 

Klubmodul: 

Skift af betalingsmodul samt manglende opdaterede af kortoplysninger betyder at klubben p.t. har et 
udestående på ca. t.kr. 15. Ansvarlig for medlemsregistret informerede om at medlemmers restance 
er væsentligt tidskrævende at følge op på. 
 

Ad 11: 

Kasseren har ordet: 

Kasseren var ikke tilstede.  
 
Carsten gennemgik kort hovedposter i regnskabet for 2016 samt udkast til budget for 2017. 

Drøftelse af hvorvidt der bør gennemføres mindre kontingentstigning blev debatteret. Generel snak 
omkring boldforbrug og den bogføringsmæssige behandling heraf. 
 
Ad 12: 

Eventuelt: 

 

Ingen bemærkninger under eventuelt. Mødet blev afsluttet 20.30 
 
Som referent: 

 

Carsten Schmidt 

sekretær 


