
Vanløse Badminton Klub 
 

Referat af bestyrelsesmøde den 8. november 2016 kl.18.00 
 
Tilstede var: 

 
Mogens Normann, Henrik Olsen, Carsten Schmidt, Michel Karlsson, Frederik Nobel, Gert Borum, 
Morten Lindholm og Jørn Pedersen 
 
Der var afbud fra Mette Krener og Susanne Pihl. 
 
Dagsorden var som følger:  

1. Hvad gør vi ved medlemmer, der nægter at betale?  

2. Fitnesslokalet  

3. Klubmesterskaber 2017  

4. Mulige nye sponsorer i VBK  

5. Timer  

5A. Spillermøde A-trup 

6. Klubmodul  

7. Kasserer  

8. Dato for næste møde  

9. Eventuelt  

 
Dagsorden godkendt. Udsendt referat fra seneste møde blev gennemgået og godkendt.  

 

Ad 1: 

Hvad gør vi ved medlemmer, der nægter at betale?: 

Forhold drøftet som følge af aktuel sag. Bestyrelsen henholder sig til vedtægternes § 15 hvoraf det 
fremgår, at man er tvangsudmeldt af klubben såfremt man er i restance med mere en 2 måneders 
kontingent. Medlem orienteres omkring bestyrelsens holdning hertil. 

 

 

 

 

 



 

 

Ad 2:  

Fitnesslokalet: 

Har fået henvendelse for så vidt angår vores anvendelse af fitnesslokale, hvor oprydning har været 
særdeles mangelfuld. Hvorvidt der er vores medlemmer er vi ikke bekendt med. Vi skal have styr 
på vores adgangskort. Bestyrelsen aftalte konkret at Michel ville følge op herpå. 
 
 

Ad 3: 

Klubmesterskaber 2017:  
Klubmesterskaber er booket til den 22 og 23. april 2017. Lindholm tager snak med Gadegaard om 
han kunne være interesseret i at arrangerer igen. Hvis ikke tager vi en snak herom på næste møde. 
 
Ad 4: 

Mulige nye sponsorer i VBK: 

Kontakt fra sportsbutik omkring muligt sponsorat. Mogens følger op, men der skal være fokus på at 
vi allerede har en sportsbutik tilknyttet via vores tøjsponsorat med Yonex. 
 
Snak omkring vores eksisterende sponsoraftaler. Gert tager snak med tidligere formand herom. 
 
Bold- og tøjaftale med Yonex udløber efter denne sæson. Genforhandling overvejes. Olsen tager en 
snak med Yonex omkring oplæg til forlængelse af aftale. 
 
AL-Bank vil umiddelbart gerne fortsætte deres sponsorat. Mogens bliver ny kontakt for så vidt 
angår AL-Bank. 
 
Ad 5: 

Timer: 
Vi kan ikke skaffe ekstra spilletider i formiddagstimerne. Michel vil skrive rundt til de berørte 
medlemmer.  
 
Ad 5A: 

Spillermøde A-trup: 
Spillermøde på A-truppen den 7. november 2016. Snak omkring målsætning, træningsindsatser, 
forventninger samt træningen generelt. Der blev drøftet nedsættelse af gruppen af spillerede der skal 
medvirke til at definerer en fremtidig målsætning for seniortræningen, herunder målsætningen for 
vores seniorhold. 
 
Generel tilfredshed med nuværende træner. Træner har ydret ønske om en assistent. Bestyrelse var 
indstillet herpå, dog skal træner komme med oplæg herom. Lindholm og Michel vil i nærmeste 
fremtid tage en snak med træner omkring forlængelse af aftale.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Ad 6: 

Klubmodul: 
Betalingsmodul er flyttet til DIBS. Der er fortsat nogle der mangler at opdaterer 
betalingsoplysninger. Mette følger op herop. 
 
Konsekvenser ved manglende betaling blev drøftet. Der henvises i øvrigt til punkt 1 i referatet.  
 
Ad 7: 

Kasserer: 

Bogholderi er ikke helt ajour, men der følges op herpå. Der betales dog løbende. 
 
Ad 8: 
Dato for næste møde: 

Næste møde afholdes tirsdag den 10. januar 2017 kl. 18.00 i hallens cafeteria. 
 
Ad 9: 

Eventuelt.: 
 
Motionistcup gik godt. 
 
Ølsmagning var velbesøgt. Godt initiativ.  
 
Julefrokost, p.t. få tilmeldte. Festudvalget holder møde senere, hvorefter man går direkte til 
holdlederne med information så vi igen kan blive mange til julefrokost.  
 
Ingen bemærkninger i øvrigt til eventuelt. Mødet blev afsluttet 20.25 
 
Som referent: 

 

Carsten Schmidt 

sekretær 


