
Vanløse Badminton Klub 
 

Referat af bestyrelsesmøde den 20. september 2016 kl.18.00 
 
Tilstede var: 
 
Mogens Normann, Henrik Olsen, Carsten Schmidt, Michel Karlsson, Gert Borum, Morten 
Lindholm, Jørn Pedersen og Mette Krener. 
 
Susanne Pihl og Frederik Nobel var ikke til stede. 
 
Dagsorden var som følger:  

 
 

1. Hjemmeside 

2. Forsikring 

3. Motionistbrev 

4. USU 

5. Klubmodul 

6. Dato for næste møde 

7. Evt. 

 
 

Udsendt referat fra møde den 16. august 2016 blev gennemgået og godkendt.  

 

Ad 1: 

Hjemmeside: 

Besøg af klubbens webmaster til snak omkring hjemmeside. Det var bestyrelsens ønske at siden 
fremadrettet skulle kunne bruges mere aktivt, herunder at denne trængte til en generel opdatering. 
Aftalen blev at webmaster vil komme med oplæg til ny side. Bestyrelsen aftalte internt at Mogens 
var overordnet tovholder på projektet omkring hjemmesiden. 

 

Ad 2 

Forsikring: 

Tilbud omkring løsøreforsikring blev drøftet i bestyrelsen. Bestyrelsen var enige om at tegne 
løsøreforsikring i Købstædernes forsikring. Pris årligt ca. kr. 1.800 med en selvrisiko på ca. kr. 
2.000. Skal i det væsentligste dække ved tyveri af boldkanon og bolde. 
 

Ad 3: 

Motionistbrev:  
Bestyrelsen har modtaget opråb fra motionistspillere der har mistet formiddagstimer som følge af 
skolereformen. Bestyrelsen vil gerne imødekomme disse medlemmer om muligt. Der undersøges 
om der kan skaffes formiddagstimer i anden hal i nærområdet. 
 
 



 
 

 

Ad 4: 

USU: 
USU formand bemærkede behov for flere ungdomstimer, hovedsageligt indenfor aldersgruppen 8 – 
11 år. Der er p.t. ca. 30 ungdomsmedlemmer på venteliste. Det undersøges p.t. om der kan skaffes 
yderligere timer i andre nærliggende haller. 
 
Projekt ”1000 ketsjere til Madagaskar” – ulandsprojekt.  Indsamling af ketsjere og sportsudstyr. 
USU formand spørger blandt ungdomsforældrene om der er en der vil være tovholder omkring 
projektet. 
 
 

Ad 5: 

Klubmodul: 
Lidt udfordringer omkring Klubmodul der netop har rundsendt mail omkring at alle skal opdatere 
kortoplysninger. 
 
Snak omkring restancer til klubben, herunder bestyrelsens holdning omkring opkrævning af 
kontingent- og boldpengetilgodehavender fra tidligere år.  
 
 

Ad 6: 
Dato for næste møde: 
Næste møde afholdes tirsdag den 8. november 2016 kl. 18.00 i hallens cafeteria. 
 
 
Ad 7: 

Eventuelt.: 
 
USU formand: 

Stadig mange børn der gerne vil spille, og timerne er stort set fyldt op. Vi har p.t. venteliste på 
nogle årgange.  
 
Diskofest var en kæmpe succes. 
 
Overvejelse omkring forældre / barn turnering evt. i januar 2017. 
 
Timen lørdag mellem 12 – 13 virker ny fyldt, 4 forældre tager sig af timen i praksis 
 
Formand: 

Lidt problemer med boldskabet – skulle gerne være løst nu. 
 
Københavns Kommunes forslag omkring brugerbetaling for brug af hal for seniormedlemmer er 
droppet. 
 
 



 
 
 
Næstformand: 
Vores kontakt med AL Bank overdrages fremadrettet fra Tim til Mogens. Mogens tager snak med 
AL-Bank omkring vores fremtidige sponsorsamarbejde i den nærmeste fremtid. 
 
Ingen bemærkninger i øvrigt til eventuelt. Mødet blev afsluttet 20.30 
 
Som referent: 

 

Carsten Schmidt 

sekretær 


