
Vanløse Badminton Klub 
 

Referat af bestyrelsesmøde den 3. maj 2016 kl.18.00 
 
Tilstede var: 
 
Mogens Normann, Henrik Olsen, Carsten Schmidt, Michel Karlsson, Frederik Nobel, Gert Borum, 
Jørn Pedersen, Morten Lindholm og Mette Krener. 
 
Der var afbud Susanne Pihl. 
 
Dagsorden var som følger:  

 
Dagsorden: 

1. Status generalforsamling 
2. Fordeling af poster i bestyrelsen: 

I. Næstformand 
II. Veteranformand 

III. Motionistformand 
3. Oprydning i VBK-rum 
4. Fugtskab 
5. Padeltennis 
6. Årshjul 
7. Søgning af midler fra folkeoplysningsloven 
8. Timefordeling næste sæson 
9. Trænersituation ungdom/senior 
10. Holdturnering/Københavner Cup/Holdturneringsmøde 
11. Jubilæumskampe/Blomster/Statistik 
12. Hjemmeside: Tjek/Optimering 
13. Klubmodul 
14. Kasserer 
15. Dato for næste bestyrelsesmøde 
16. Eventuelt 

 
 

Udsendt dagsorden blev gennemgået og godkendt. Til ordstyre valgtes Michel. 
 
Ad 1: 
Status generalforsamling: 
Drøftelser i forlængelse af generalforsamlingen. Det blev bemærket at referatet var lige på 
trapperne. 
 
 
 



 
Ad 2:  
Fordeling af poster i bestyrelsen: 
Bestyrelsen konstituerede sig som følger på det poster som ikke allerede var valgt på 
generalforsamlingen: 
 
Næstformand: Mogens 
Motionistformand: Jørn. 
 
Der valgtes ikke en veteranformand da denne post ligger under SU formanden. 
 
Carsten blev udpeget som sekretær. 
 
Der blev snakket omkring fordeling af opgaver, herunder en vis form for aflastning af formand og 
SSU formand.   
 
Ad 3: 
Oprydning i VBK rum:  
Der skal sættes gang i ombygning af hallens indgangsparti hvilket, hvilket betyder at vores rum skal 
flyttes. Der er generelt meget rodet i rummet og der trænger til oprydning og rengøring. Michel, 
Mette, Lindholm og Nobel sørger herfor. 
 
Der blev snakket omkring klubbens tælleapparater, herunder at det kunne være fint hvis vi igen 
kunne få gang i disse til seniorkampe. Måske nogle ungdomsspillere kunne være interesseret i at 
tælle og så få sodavand. Vi give mere liv i hallen og bedre mulighed for at følge med løbende. 
Forhold følges op igen i starten af den nye sæson. 
 
Ad 4: 
Fugtskab: 
Der har været lidt problemer med boldskabet En ny reservedel er kommet hjem og Michel får denne 
monteret.  
 
Generel drøftelse af bolde, herunder at det synes som om at nogle trupper tager flere rør bolde ud af 
skabet end de aktuelt skal bruge. Der udarbejdes skilt til boldskabet til den kommende sæson med at 
der kun tages de bolde der skal bruges, da boldens kvalitet ellers forringes.  
 
 
Ad 5: 
Padel tennis: 
Et ”fragment” ☺ i klubben er begyndt at spille padel tennis. Der er spurgt til hvorvidt timer må 
reserveres i Grøndalscentret i klubbens navn. Timerne vil således være sikrede såfremt de er bestilt i 
et klubnavn og ikke i en privatpersons navn. Der var i bestyrelsen enighed om at dette var ok blot 
dette ikke påføre klubben administrative byrder herunder krav omkring betaling for de respektive 
timer. 
 
 
 
 



 
 
Ad 6: 
Årshjul: 
Der blev snakket omkring muligheden for udarbejdelse af årshjul / kalender med de kendte 
arrangementer i klubben med henblik på mere informativt brug af hjemmesiden. Generelt en god 
ide som der arbejdes videre med. Der blev snakket om hvorvidt en egentlig kalender kunne tilføjes 
siden. Der tages en snak med webmaster.   
 
Ad 7: 
Søgning af midler efter folkeoplysningsloven: 
Klubben søger i lighed med tidligere år godtgørelse i henhold til Folkeoplysningsloven. Ansøgning 
udarbejdes og skal underskrives af bestyrelsens medlemmer. Ansøgningsfrist primo juni 2016. 
Formanden har bolden herpå. 
 
Ad 8: 
Timefordeling næste sæson: 
Den netop afsluttede sæson har budt på store ændringer i timefordelingen. Det er planen af der 
alene skal ændres beskedens i timefordelingen for sæsonen 2016/2017.  
 
B-truppen får ½ times yderligere træningstid onsdag og A-truppen rykker således til træningsstart 
kl. 20.00. 
 
Der er ansøgt tid i hal 2 fra 12-13 om lørdagen. Vi har p.t. ikke tiden men håber at få denne. Der vil 
blive set på mulighed for frit forældre / barn spil på timen såfremt vi får denne. 
 
Ad 9: 
Trænersituationen: 
Trænersituationen, herunder aflønning, for den kommende sæson blev drøftet. 
 
Ad 10: 
Holdturnering / Københavner cuppen / Holdturneringsmøde: 
Hold er tilmeldt til den kommende sæson. Tidligere SSU formand har været behjælpelig på 
seniorsiden med assistance. Lindhold om Jørn deltager i holdturneringsmøde. 
 
Vi deltager ikke i københavnercuppen i år. I stedet spilles en intern turnering med et par af de 
klubber hvor vores seniortræner ellers forestår træningen. 
 
Forhold omkring grundlag for holdsætning for den kommende sæson blev drøftet. God ide med 
mange unge på trupperne. Spillerudvalget har i den sidste ende det endelige ord omkring dette 
forhold. SSU formand vil holde spillermøder primo sæsonstarten med forventninger til trupper, 
holdsætning, forventet træningsindsats og prioritering af holdkampe. 
 
Ad 11: 
Jubilæumskampe.: 
Uddeling af blomster mv. har ikke fungeret efter Bent Henriksens død. Lars-Bo vil fremadrettet 
gerne forestå registreringen, men hen vil ikke stå for indkøb af blomster i forbindelse med jubilæer. 



SSU formanden vil fremadrettet overrække blomsterne, mens holdlederne vil blive ansvarlige for 
indkøb heraf.  
 
 
Ad 12: 
Hjemmeside: Tjek / optimering: 
Overvejelser omkring mere interaktiv hjemmeside. Overvejelser omkring der i klubben var en 
grafisk designer eller tilsvarende der kunne assisterer. 
 
Ligeledes snak omkring etablering af Facebook gruppe for klubben med henblik til tiltrækning af 
nye spillere. Der ses herpå. 
 
Ad 13: 
Klubmodul: 
Der blev snakket omkring tildeling af adgange i klubmodul til nye medlemmer af bestyrelsen.  
 
Der mangler fortsat lidt rokering af ungdomsmedlemmer til de nye spilletider. Løbende i proces. 
 
Enkelte udeståender. Der rykkes forsat for de sidste betalinger. Man kan ikke spille i klubben hvis 
man ikke har betalt kontingent og boldpenge, såfremt man spiller på en trup. 
 
Ad 14: 
Kasseren: 
Gert bemærkede at klubbens tidligere formand havde lovet at assisterer lidt omkring den løbende 
bogføring. Fortsat adgang til regnskabsmæssig assistance i bestyrelsen i forbindelse med regnskab, 
budget og revisormøde mv. 
 
Ad 15: 
Dato for næste møde: 
Næste møde afholdes tirsdag den 14. juni 2016 kl. 18.00 i hallens cafeteria.  
 
Ad 16: 
Eventuelt.: 
ABA teknik holder reception, herunder flytning til nye lokaler. Michael Gadegaard har gennem 
mange år været meget aktiv i klubben. Vi giver gave i forbindelse hermed. Michel og Lindhold 
deltager. 
 
De arbejdes på en socialt forældre / barn turnering. Arrangeres af forældre. 
 
Der blev drøftet mulighed for turnering på tværs af de forskellige trupper. 
 
Forhold omkring muligheden for i den kommende sæson at afholde et fælles senior / ungdoms 
klubmesterskab på de samme dage. Alle kan se hinanden spille og giver en anden 
fællesskabsfølelse. Bør overvejes. 
 
Klubben har siden sidste møde fået endnu en U13 Elite pige. Vi har nu i alt 3 stk. U13 Elite piger 
hvilker der er meget få klubber der har. 
 



Forsat udfordringer omkring at skaffe træner til den tidligere ungdomstime lørdag mellem 10 – 11. 
Spred rygtet, vi betaler godt. 
 
Ingen bemærkninger i øvrigt til eventuelt. Mødet blev afsluttet 20.55 
 
Som referent: 
 
Carsten Schmidt 
sekretær 


