
Vanløse Badminton Klub 
 

Referat af bestyrelsesmøde den 19.januar 2016 kl.18.00 
 
Tilstede var: 
 
Trine Thygesen, Henrik Olsen, Carsten Schmidt, Michel Karlsson, Heidi Zagari, Steen Olsen og 
Gert Borum, Jørn Pedersen, Jesper Andersen og Mette Krener 
 
Der var ingen afbud. 
 
Dagsorden var som følger:  

 
1. Valg af ordfører og godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
3. Boldpenge evaluering 
4. Manglende tilmeldte til boldpenge 
5. Fugtskab 
6. Ansøgning af tider 
7. Udvidelse af B-trup træning 
8. Frivillig vin 
9. Gratis deltagelse til vinsmagning for sponsor 
10. Bestyrelsesmedlemmer 2016/17 
11. Aage Hodahl/ Bent Henriksens ærespokal 
12. Klubmodul 
13. Kasseren har ordet 
14. Årsregnskab + budget 
15. Dato for næste bestyrelsesmøde 
16. Evt. 

 
 

 
Ad 1: 
Valg af ordfører og godkendelse af dagsorden: 
Udsendt dagsorden blev gennemgået og godkendt. Til ordstyre valgtes Jesper Andersen. 
 
Ad 2:  
Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: 
Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2015 blev gennemgået og godkendt uden 
bemærkninger. Vi skriver generelle referater fremadrettet med henblik på løbende offentliggørelse 
heraf. 
 
 
 
 
 



 
Ad 3: 
Boldpenge evaluering:  
Boldlager er optalt. Der udarbejdes oversigter over de enkelte truppers forbrug af bolde men 
henblik på evaluering af boldforbrug på trupniveau. Forhold omkring de enkelte truppers 
boldforbrug drøftes på vores kommende møde. 
 
Ad 4: 
Manglende tilmeldte til boldpenge: 
Forhold omkring boldpenge på trupniveau blev drøftet. Der er fortsat nogle stykker som ikke er 
tilmeldt, hovedsageligt på C og D truppen. Der blev aftalt opfølgning herop overfor de enkelte. 
 
 
Ad 5: 
Fugtskab: 
Fugtskab er nu indkøbt og taget i brug. Alene enkelte personer får ansvaret for opfyldning. Bolde 
skal altid tages på den øverste hylde. Skabet vil i første omgang ikke være aflåst.   
 
 
Ad 6: 
Ansøgning af tider: 
Der skal søges spilletider for de kommende to sæsoner. Oversigt over tider der ansøges blev drøftet 
i bestyrelsen. Vi forsøger at søge mandag fra 10-12 i hal 2 samt lørdag fra 12-13 i hal 2. 
Sidstnævnte kunne være til opstart af åbent forældre barn spil. Ligeledes søges fredag fra 19-21 i 
hal 2. Det blev i bestyrelsen internt aftalt hvem der var ansvarlig for ansøgning af timer for den 
kommende sæson. 
 
Ad 7: 
Udvidelse af B-trup træning: 
Forhold omkring udvidelse af B truppens træningstid blev drøftet. Der var opbakning til at der 
fremadrettet ville kunne trænes 2 timer. Der tages snak med træner omkring hvorvidt han ville være 
interesseret. Hvis forhold bliver endeligt vil A-truppen blive forskudt med start kl. 20.00 i stedet for 
kl. 19.30 som det er i dag. 
 
Ad 8: 
Vin til frivillige: 
De fleste flasker er uddelt. Der står nogle enkelte der fortsat mangler at blive uddelt. Der tages 
action herpå. 
 
Ad 9: 
Gratis deltagelse til vinsmagning for sponsor: 
Vores sponsorer inviteres til vinsmagning. Sponsorer kontaktes og tilbydes deltagelse. En deltager 
pr. sponsorat. AL-Bank tilbydes to deltagere såfremt de ønsker dette. 
 
 
 
 
 



 
Ad 10: 
Bestyrelsesmedlemmer 2016/17: 
Forhold omkring hvem der modtager genvalg på årets generelforsamling blev drøftet. 
 
Trine (Formand), Heidi (SSU formand) og Jesper (Veteran formand) stopper. Mette og Steen 
stopper som suppleanter.  
 
Mulige emner til en fremtidig bestyrelse blev drøftet. 
 
Ad 11: 
Aage Hodahl/ Bent Henriksens ærespokal: 
Forhold omkring pokal blev drøftet. 
 
Eksisterende pokal anvendes fortsat med navnet ” Aage Hodahl og Bent Henriksens ærespokal”, 
herved går historikken omkring pokalen ikke tabt. 
 
Der blev indstillet til bestyrelsen til at komme med forslag til mulige modtagere af pokalen. 
 
Ad 12: 
Klubmodul: 
Medlemskartotek blev kort drøftet, herunder hvor enkelte spillere var tilknyttet. Løbende 
ajourføring af hvilke trupper de enkelte spillere er tilmeldt på. 
 
 
Ad 13: 
Kasseren har ordet: 
Bogføring er nu ajour og klar til regnskabsudarbejdelse. Enkelt skiltesponsor er i restance pr. 31. 
december 2015 men ellers er der ingen mellemværender pr. 31. december 2015. 
 
Ad 14: 
Årsregnskab + budget: 
Alt er nu bogført og der er gjort klar til regnskabsudarbejdelse. Kasserer assisteres hermed. Der 
laves aftale med revisorerne. 
 
Budgettal drøftes på næste bestyrelsesmøde. Budgettal skal ikke rundsendes inden 
generelforsamlingen.  
 
Ad 15: 
Dato for næste bestyrelsesmøde: 
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 22. marts 2016 kl. 18.00.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ad 16: 
Eventuelt.: 
Forhold omkring jubilarer blev drøftet. Liste opdateres løbende. Der er ca. 6 personer der mangler 
at modtage æresbevisning herfor. Disse overrækkes i forbindelse med en af de første hjemmekampe 
i den kommende sæson.  
 
Københavns kommune indføres pr. 1. juli 2016 gebyrer for alle klubbens medlemmer over 25 år. 
Omkostningen for klubben vil være ca. t.kr. 10 pr. år. Der forventes dog forøgede tilskud på 
ungdomssiden, men der er p.t. intet hørt herom. 
 
Der er ansat ny fredagstræner til et af børneholdene ligesom klubben netop har fået en spiller 
kvalificeret til eliterækken. 
 
Ingen bemærkninger i øvrigt til eventuelt. Mødet blev afsluttet 20.30 
 
Som referent: 
 
Carsten Schmidt 
sekretær 


