
Vanløse Badminton Klub 
 

Referat af bestyrelsesmøde den 22. marts 2016 kl.18.00 
 
Tilstede var: 
 
Trine Thygesen, Henrik Olsen, Carsten Schmidt, Michel Karlsson, Steen Olsen og Gert Borum, 
Jørn Pedersen, Jesper Andersen og Mette Krener 
 
Der var afbud Heidi Zagari. 
 
Dagsorden var som følger:  

 
1. Valg af ordfører og godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
3. Boldpengesatser + manglende tilmeldte  
4. Status på bestyrelsesmedlemmer 2016/2017 
5. Godtgørelse trænere 
6. Forslag Åge Hodal og Bent Henriksens ærespokal 
7. Klubmodul 
8. Kasseren har ordet 
9. Årsregnskab 2015, gennemgang + underskrift 
10. Forberedelser generalforsamlingen 
11. Evt. 

 
 

Ad 1: 
Valg af ordfører og godkendelse af dagsorden: 
Udsendt dagsorden blev gennemgået og godkendt. Til ordstyre valgtes Gert Borum. 
 
Ad 2:  
Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: 
Referat af bestyrelsesmøde den 19. januar 2016 blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger. 
Vi skriver generelle referater fremadrettet med henblik på løbende offentliggørelse heraf. Vi tager 
fat i webmaster således at referater fremadrettet kan offentligeres efter at disse er godkendt.   
 
 
Ad 3: 
Boldpengesatser + manglende tilmeldte:  
Oversigt over de enkelte truppers boldforbrug blev gennemgået. Enkelt trup anvender flere bolde 
end budgetteret, men da der er tale om en blandet trup, hvor også træner spillere der betaler trup- og 
boldpengekontingent på en anden trup foretages ikke yderligere. Fortsat fokus på boldforbrug. 
 
Alle spillere på A, B og E trup er nu tilmeldt boldpengekontingent. Der mangler fortsat et par 
stykker på C og D trup til trods for at der er rykket nogle gange. Der rykkes igen, herefter vil 
konsekvensen være, at der ikke længere kan trænes. 



 
 
 
Ad 4: 
Status på bestyrelsesmedlemmer 2016/2017: 
Forhold omkring mulige kandidater blev drøftet. Der har fra flere sider været positive 
tilbagemeldinger samt interesse omkring at yde en frivillig indsats omkring klubben. 
 
 
Ad 5: 
Godtgørelse trænere: 
Trænergodtgørelse for indeværende sæson blev drøftet. 
 
 
Ad 6: 
Forslag Åge Hodal og Bent Henriksens ærespokal: 
Mulige kandidater til pokalen blev drøftet. Det blev aftalt at hvert enkelt medlem af bestyrelsen 
indstillede sin kandidat pr. mail med henblik på endeligt valg. 
 
Ad 7: 
Klubmodul: 
Fortsat nogle enkelte personer der ikke er tilmeldt hold og derfor ikke betaler kontingent. Der følges 
op herpå.  
 
Ad 8: 
Kasseren har ordet: 
Kasseren fremlage forhold omkring årets bogføring og forhold omkring bogførings set-up for den 
kommende sæson blev drøftet. 
 
Ad 9: 
Årsregnskab 2015, gennemgang + underskrift: 
Revideret regnskab blev fremlagt for bestyrelsen. Underskrevet regnskab fremsendes til klubbens 
medlemmer elektronisk til behandling på generalforsamlingen. 
 
 
Ad 10: 
Forberedelser generalforsamlingen 
Arbejde op til generalforsamlingen blev kordineret. Indkaldelse udsendes elektronisk senest 14 dage 
før. Opslag hænges ligeledes op i hallen. Ønsker man efterfølgende at spise med kræver dette 
tilmelding. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ad 11: 
Eventuelt.: 
Forhold omkring mulig boldpengekontingent for veteranspillerede blev bragt i spil. Den nye 
bestyrelse bør se herpå. 
 
Boldskab driller lidt p.t. Der er dialog med leverandøren. 
 
Kort snak omkring muligt gebyr for manglende rettidig betaling blev drøftet. Rykkerprocedurer mv. 
er tidskrævende specielt når der ikke svares på mails mv.  Den nye bestyrelse bør se herpå. 
 
Klubmesterskaberne blev kort berørt. Opslag er p.t. på vores hjemmeside og kommer som opslag i 
hallen. 
 
Der er indrykket en annonce på badmintonpeople med henblik på at skaffe en træner til begynder 
børn om lørdagen. 
 
Der er fortsat fokus på vores ungdomsspillere hvoraf nogle p.t. træner 2 – 3 gange ugentligt. 
Klubben har netop fået endnu en U13 eliterække pige. 
 
Ingen bemærkninger i øvrigt til eventuelt. Mødet blev afsluttet 20.35 
 
Som referent: 
 
Carsten Schmidt 
sekretær 


