
Vanløse Badminton Klub 
 

Referat af bestyrelsesmøde den 10. januar 2017 kl.18.00 
 
Tilstede var: 
 
Mette Krener, Henrik Olsen, Carsten Schmidt, Michel Karlsson, Frederik Nobel, Gert Borum, 
Morten Lindholm og Jørn Pedersen 
 
Mogens og Susanne Pihl var ikke tilstede. 
 
Dagsorden var som følger:  

1. Godkendelse af referat samt valg af referent  

2. Klubmesterskab 2017  

3. Hjemmeside 

4. Generalforsamling 2017  

5. Medlemstal 

6. AL-Bank arrangement 

7. Yonex 

8. Mail fra B-trup 

9. Trænerforhold 

10. Restanceforhold 

11. klubmodul 

12. Kasseren har ordet  

13. Eventuelt  

 
 

Ad 1: 

Godkendelse af referat samt valg af referent: 

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

 

 



 

Ad 2:  

Klubmesterskab 2017: 

Klubmesterskaber blev drøftet, herunder træners ønske omkring at dette afholdes fælles mellem 
senior og ungdom, evt. med indledende kampe på træningstider. Det undersøges om begge haller vil 
kunne anvendes den 22. april. Lindholm følger op omkring arrangementet herunder hvorvidt 
tidligere års arrangør vil medvirke igen. Martin inddrages da der vil være tale om at fælles 
arrangement. 
 
 

Ad 3: 

Hjemmeside:  
Webmaster arbejder p.t. på forslag til ny og mere brugervenlig hjemmeside. Udkast hertil forventes 
klar i løbet af marts 2017 
 
Ad 4: 

Generalforsamling 2017: 
Generalforsamling 2017 er aftalt til den 7. april 2017 kl. 18.00. Der inviteres til efterfølgende 
spisning i lighed med tidlige år. Mogens, Henrik, Carsten og Gert er på valg. Hvorvidt man ønsker 
at genopstille bedes meddelt på kommende bestyrelsesmøde. 
 
Ad 5: 

Medlemstal: 
Medlemstal er aktuelt opgjort. Vi er p.t. 335 medlemmer.  
 
Ad 6: 

AL-Bank arrangement: 
Vi har fået tilbud fra AL-bank omkring mulighed for at tilbyde vores medlemmer biletter til ”Far til 
fire” film. Opslag lægges på vores hjemmeside samt udsendes som mail.  
 
Ad 7: 

Yonex: 
Lidt knas omkring boldlevering. Bolde leveres dog til Lindholm senest 12. januar 2017. Generel 
tilfredshed med bolde samt kvaliteten heraf. Henrik vil sætte aftale op med Yonex omkring mulig 
genforhandling af boldaftale for den kommende sæson. 
 
Ad 8: 
Mail fra B-trup: 
Mail modtaget fra B-trup omring mistet træning som følge af A-trups opvisningskamp. Svar til B-
trup bliver at de i stedet tilbydes A-truppens oprindelige spilletid den pågældende dag, dvs. at 
træningstider i praksis blot byttes rundt denne dag. 
 
Ad 9: 

Trænerforhold:  

Snak omkring trænerforhold i forlængelse af spillermøde på A-truppen. Anders og Henrik fra A-
trup var inviteret til drøftelse af dette punkt. 

 



Snak omkring hvordan vi så VBK fremadrettet herunder hvilken træning vil ønsker at tilbyde vor 
A-trup spillere. Bestyrelsens målsætning er at ”når man kommer i VBK kommer man for at lære at 
spille badminton”. 

 

Der nedsættes arbejdsgruppe omkring krav til træning samt træner for den kommende sæson. 
Arbejdsgruppen består af Morten Lindhold samt Anders og Henrik fra A-truppen 

 
Ad 10: 

Restanceforhold:  

Konkret restanceforhold er drøftet. Forhold har været drøftet gennem en længere periode, ligesom 
der igennem en længere tid er forsøgt løsning med medlemmet. Dette er desværre ikke lykkedes og 
medlem har fortsat ikke betalt. Medlem modtager nu mail omkring udmeldelse af klubben som 
følge af restanceforholdet. 
 
Ad 11: 

Klubmodul:  
Mette orienterede omkring aktuelle forhold omkring Klubmodul, herunder administratoradgange. 
 
Ad 12: 

Kasseren har ordet:  
Der arbejdes p.t. på bogføringen så denne er helt ajour. Det blev bemærket at klubben aktuelt har 
mange udgifter. 
 
Ad 13: 

Eventuelt.: 
 
Brugerbestyrelsesmøde i hallen. Mogens deltager på vegne af VBK. 
 
Stormøde for idrætsklubber i Vanløse den 23. januar 2017. Vi bør så vidt muligt stille med en 
repræsentant. 
 
Vi forsøger at søge eftermiddagstimer i Brønshøj sportshal til brug for ungdomsafdelingen. 
 
Ingen bemærkninger i øvrigt til eventuelt. Mødet blev afsluttet 20.45 
 
Som referent: 

 

Carsten Schmidt 

sekretær 


