
Vanløse Badminton Klub 
 

Referat af bestyrelsesmøde den 14. juni 2016 kl.18.00 
 
Tilstede var: 
 
Mogens Normann, Henrik Olsen, Carsten Schmidt, Michel Karlsson, Frederik Nobel, Gert Borum, 
Morten Lindholm og Mette Krener. 
 
Der var afbud Jørn Pedersen. Susanne Pihl udeblev uden afbud. 
 
Dagsorden var som følger:  

 
1. Badmintonkonsulent 

2. Holdturnering 

3. Boldkanon 

4. Badmintonfestival 

5. AL-Bank 

6. Tøj A-truppen 

7. Hjemmeside 

8. VBK lager / rum 

9. Mistede timer til den kommende sæson 

10. Klubmodul 

11. Kasseren 

12. Dato for næste møde 

13. Evt. 

 
 

Udsendt referat fra møde den 3. maj 2016 blev gennemgået og godkendt.  

 

Ad 1: 

Badmintonkonsulent: 

Besøg af Mathias Haulund som er badmintonkonsulent for Badminton København.  

 

DGI og Badminton København samarbejder fremadrettet tættere med henblik på at få flere til at 
spille badminton. Badmintonkonsulent vil kunne bruges til sparring i forbindelse med mulige 
projekter eller tiltag.  

 

Der blev snakket omkring mulig workshop i efteråret omkring ide generering.  

 

 

 

 

 



Ad 2:  

Holdturnering: 

Spilleweekender ligger nu fast men vi ved endnu ikke hvornår vi har vores egen hal til rådighed. 
Spilletidspunkter for hjemmekampe for sæsonen 2016/2017 skal ligge klar på Badmintonpeople.dk 
senest den 1. juli. Morten Lindhold har bolden herpå. Generelt er det et problem at der meldes ud 
meget sent.   
 

Ad 3: 

Boldkanon:  
Vi har haft en boldkanon på prøve, hvilket har været en stor succes blandt de ungdoms- og 
seniorhold der har prøvet denne. Prisen herpå er i niveauet t.kr. 16-18. Bestyrelsen var enige om at 
foretage anskaffelse heraf. 
 
Ad 4: 

Badmintonfestival: 
Arrangement i Odense med Victor Axelsen. Måske en ide for nogle medlemmer. 
 
Via vores boldkontrakt med Yones har vi mulighed for at få en top spiller ud. Olsen tager en snak 
med forældregruppen og Yonex omkring hvorvidt der eventuelt kunne være mulighed, interesse og 
opbakning til et arrangement hos os selv. 
 
Ad 5: 

AL-Bank: 
Vores gamle kontakt i AL-Bank er desværre flyttet afdeling. Vores nye kontakt er Anne, som var 
tilstede i forbindelse med vores årlige vinsmagning. Vores sponsoraftale med AL-Bank løber 
sæsonen ud. Tidligere har Tim haft kontakten til AL-Bank. Michel tager snak med Tim omkring 
hvorvidt han vil fortsætte hermed.  
 
Ad 6: 

Tøj til A-trup: 
Der er fortsat flere spillere på A-truppen der mangler spilletøj. Der er uddelt af et par omgange men 
specielt damespillerne mangler tøj da dette har været meget småt i størrelserne. Michel følger op på 
A-truppen på hvilke spillere der har hvad inden der bestilles mere tøj.   
 
Ad 7: 

Hjemmeside: 
Fortsat et problem at vores side ikke opdateres ret tid. Afløser for Webmaster er muligvis fundet. 
Der tages først en snak med nuværende webmaster inden ændringer sker. Vi taler endeligt herom på 
næste møde efter sommerferien. 
 
Ad 8: 

VBK lager / rum: 
Fugtskabet fungerer nu, bolde er bestilt og skilte med vejledning til hvordan der skal tages bolde er 
nu udarbejdes. Der foretages en større oprydning i rummet. Ligeledes blev drøftet mulighed for at 
fjerne vask samt opsætte reoler til opbevaring. 
 
 
 



Ad 9: 
Mistede timer til den kommende sæson: 
Vi har mistet motionisttimer torsdag eftermiddag. Timerne er mistet til skolebrug. Michel tager en 
snak med skolens ledelse efter at der forligger skemaer men henblik at vi eventuelt kan disponere 
over timerne såfremt de ikke skal bruges af skolen. 
 
Ad 10: 

Klubmodul: 
Ungdomsspillere er nu ryddet op og alt er nu flyttet rundt i klubmodul. Kort drøftelse omkring 
kontant betalende medlemmer som generelt er administrativt tungt. 
 
Ad 11: 

Kasseren: 
Bogføring er ajourført indtil 1. juni 2016.  
 

Ad 12: 

Dato for næste møde: 
Næste møde afholdes tirsdag den 16. august 2016 kl. 18.00 i hallens cafeteria.  
 
Ad 13: 

Eventuelt.: 
Peter W. vil gerne stoppe som klubbens repræsentant i hallens brugerbestyrelse. Mogens Normann 
overtager. 
 
Klubben vil for den kommende sæson fokusere på skolesamarbejde på SFO niveau. 
 
Ungdomsspillere har hidtil fået betalt 2 turneringer pr. halvår. Turneringer er generelt forholdsvis 
bekostelige men det er klubbens mål at vores ungdomsspillere kommer ud og spiller så meget som 
muligt. Klubben vil som følge heraf for sæsonen 2016/2017 på forsøgsbasis betale 4 turneringer for 
ungdomsspillere pr. halvår. Ændring vil blive evalueret af bestyrelsen ved sæsonens afslutning. 
 
Snak omkring motionistturnering samt intern ”ryst sammen turnering”.  
 
Frivillig fest 2016/2017 afholdes i efteråret 2016. Vi skal ha’ set på datoer herfor på næste møde. 
Michel og Morten Lindhold har bolden. 
 
Ingen bemærkninger i øvrigt til eventuelt. Mødet blev afsluttet 20.30 
 
Som referent: 

 

Carsten Schmidt 

sekretær 


