
Vanløse Badminton Klub 
 

Referat af bestyrelsesmøde den 16. august 2016 kl.18.00 
 
Tilstede var: 
 
Mogens Normann, Henrik Olsen, Carsten Schmidt, Michel Karlsson, Frederik Nobel, Gert Borum, 
Morten Lindholm, Jørn Pedersen og Mette Krener. 
 
Susanne Pihl udeblev uden afbud. 
 
Dagsorden var som følger:  

 
 

1. Facebook 

1A.Oprydning VBK rum 

2. Jubilæumskampe og jubilarer 

3. Frivillig fest 

4. Forsikring 

5. Hjemmeside 

6. SSU formanden har ordet 

7. Klubmodul 

8. Kasseren har orden 

9. Dato for næste møde 

10. Evt. 

 
 

Udsendt referat fra møde den 14. juni 2016 blev gennemgået og godkendt.  

 

Ad 1: 

Facebook: 

Ny offentlig Facebook side lanceret. Der har p.t været ca. 300 besøg herpå. Der lægges løbende info 
omkring spilletider, træning mv. ud på siden. Den eksisterende VBK Facebook side gøres 
hemmelig, således at alene medlemmerne har adgang hertil. P.t. kommer der alene billeder af 
voksne spillere på siden. Der arbejdes på skrivelse til ungdomsforældre men henblik på at de kan 
give tilladelse til at billeder af deres børn kan anvendes på siden. 

 

Ad A1: 

Oprydning VBK rum: 

Oprydning er p.t. sat i bero som følge af ombygning af indgangspartiet, men forventes gennemført 
snarest. Der har hen over sommeren været indbrud i vores klubrum hvor klubbens pengeskab er 
stjålet. Pengeskabet var dog tømt som følge af sommeren. Der indkøbes et nyt pengeskab. 

 

 

 



 

Ad 2:  

Jubilæumskampe og jubilarer: 

Liste er nu ajourført. Lars-Bo er fremadrettet overordnet ansvarlig for ajourføring heraf. Ca. 27 
medlemmer kan eller har allerede ultimo sidste sæson rundet et kampjubilæum. Jubilæer fra ultimo 
sidste sæson markeret i forbindelse med en af de første spillerunder i sæsonen 2016/2017.  Der er 
bestilt pokaler mv. Der indføres fra denne sæson en pokal for 600 kampe, da enkelte nærmer sig 
denne. 
 

Ad 3: 

Frivillig fest:  
Frivillig fest afholdes den 17. september 2016. Der udsendes separat invitation til alle klubbens 
frivillige. Arrangør kommer tilbage for så vidt angår eventuel aktivitet inden spisning. 
 
Ad 4: 

Forsikring: 
Klubben har efter anskaffelse af boldkanon værdier incl. bolde for ca. t.kr. 50. Set i lyset af 
sommerens indbrud blev snakket omkring mulighed for forsikring heraf. Bestyrelsesmedlem vil se 
på muligt tilbud omkring forsikring af klubbens aktiver og vi taler herom på et kommende møde. 
 
Ad 5: 

Hjemmeside: 
Snak omkring vores hjemmeside samt informationer og opsætning af denne. Bestyrelsen har 
visioner med siden og var enige om, at det var en god ide at inviterer klubbens 
hjemmesideadministrator med til et kommende møde for at drøfte forhold omkring mulige 
ændringer og visioner omkring siden.  
 
Ad 6: 

SSU formanden har ordet: 
Snak omkring hvorvidt hal var booket til motionistturnering samt klubmesterskaber. Datoer er 
booket af tidligere SSU formand – OK. Motionistturnering spilles den 5. november 2016 i hal 2. 
 
Ad 7: 

Klubmodul: 
Administrator efterspurgte opdateres liste over timeledere. 
 
Klubben har aktuelt et medlemstal på 287 personer. 
 
Der er udsendt nogle få rykkere, hovedsageligt til de samme som tidligere samt nogle enkelte hvor 
kortoplysninger skal opdateret. Et par enkelte kontaktbetalere samt personer der foretager faste 
overførsler driller fortsat af administrative årsager. 
 
Ad 8: 

Kasseren har orden: 
Kasseren havde ingen bemærkninger. 
 
 
 



 
 
 
Ad 9: 
Dato for næste møde: 
Næste møde afholdes tirsdag den 20. september 2016 kl. 18.00 i hallens cafeteria. 
 
Ad 10: 

Eventuelt.: 
 
USU formand: 
Vi har p.t. mange henvendelser fra børn omkring at spille badminton. Alle ungdomstimer er godt 
besat med ca. 20 spiller på timerne. Lørdag for 12.00 – 13.00 forsøges brugt til frit spil for forældre 
/ barn spil. 
 
16. september 2016 afholdes ungdomsdiskotek. Klubben yder tilskud til arrangementet b.la. fra 
tidligere modtaget tilskud øremærket ungdomsafdelingen. 
 
Motionistformand bemærkede at vi ikke længere har formiddagstimer hvilket må forventes at 
resulterer i udmeldinger. Vi kan ikke disponere over formiddagstimer i vores egne haller, da 
skolerne har fortrinsret hertil. SSU formand undersøger om vi kan få timer i anden hal, evt. 
Grøndalscentret mandag eller onsdag formiddag. 
 
Ingen bemærkninger i øvrigt til eventuelt. Mødet blev afsluttet 20.25 
 
Som referent: 

 

Carsten Schmidt 

sekretær 


