
 
Vanløse Badminton Klub 

 
Referat af bestyrelsesmøde den 9. oktober 2017 kl.18. 

 
Tilstede var: 
 
Henrik Olsen, Carsten Schmidt, Michel Karlsson, Frederik Nobel, Gert Borum, Jørn Pedersen, 
Morten Lindholm, Flemming Toft og Jannie Stengade 
 
Mette Krener var ikke til stede. 
 
Dagsorden var som følger:  

1. Godkendelse af sidste referat og valg af ordstyrer  

2. Anvendelse af fredag aften  

3. Sponsorer  

4. Klubtøj   

5. Boldregnskab  

6. Hjemmeside  

7. Klubmodul  

8. Kassereren har ordet   

9. Dato for næste bestyrelsesmøde?  

10. Eventuelt  

Ad 1: 

Godkendelse af referat samt valg af ordstyre: 

Dagsorden godkendt. Carsten blev valgt som ordstyre. Udsendt referat fra seneste møde blev 
gennemgået og godkendt.  

 

Carsten bemærkede at seneste bestyrelsesmødereferater nu lå tilgængelig på vores hjemmeside. 

 

 

 

 

 



 

Ad 2:  

Anvendelse af fredag aften: 

Snak omkring anvendelse af fredag aften i hal 2. P.t. benyttes timerne af en kombination af senior 3 
og 4. Jeppe arbejder på fast trup. 

 

Snak omkring boldpenge på denne trup. Da spillere her alle spiller på anden trup blev aftalt at der 
p.t. indføres obligatorisk bolpengebetaling på denne træning med kr. 200 pr. halvår. Boldpenge for 
spillere der træner på B-trup normalt vil nu incl. fredagstræningen udgøre kr. 550 svarende til A-
truppen som ligeledes har adgang til at træne to gange pr. uge. 

 

Snak omkring indførsel af boldpenge på veterantræning torsdag også. Dette afventer erfaringer med 
dette set-up. 

 

Snak omkring boldpenge generelt. Betaling af boldpenge med kr. 550 pr. halvår vil fremadrettet 
være prisen for alle spillere på trupper der træner minimum 2 gange pr. uge. 

 

Carsten levere forslag til tekst til mail til formand der herefter forfatter et skriv til de implicerede.  

 

Ad 3: 

Sponsorer: 

Snak omkring sponsorsituationen. Der skal snarest muligt tages billeder af alle trupper med 
spillertøj. P.t. mangler billede af senior 2 og 3. 

 

Der arbejdes p.t. på yderligere sponsorer. ”Kronen” kontaktes.  

 

Eksisterende sponsorer faktureres. Jannie assisterer hermed. 

 

Sponsordag med Sportshouse sidste onsdag i november. Diverse muligheder og leg, test og spil 
samt mulighed for køb af julegaver. 

  

Ad 4:  

Klubtøj: 

Der står ikke ”Vanløse” på ryggen af vores klubtøj. Vi skal være opmærksomme på at vi får det 
trykt på fremadrettet. 
 
Ad 5: 

Boldregnskab:  
Jannie gennemgik oversigt over boldforbrug. Snak omkring forbrug contra boldpenge. Overvejelser 
omkring ændret adgang til bolde. Bestyrelsen vil fortsat være meget opmærksom herpå. 
 
 
 
 



  
Ad 6: 

Hjemmeside: 
Snak omkring vores nye hjemmeside. Tidssvarende side, mangler dog den sidste finish. Der blev 
efterlyst en oversigt på hjemmesiden over hvornår de enkelte trupper træner. Michel tager fat i 
webmaster herom.  
 
Ad 7: 

Klubmodul: 
Snak omkring ”Se-adgange” til klubmodul. Mette kommer med eventuelle bemærkninger på 
kommende møde.  
 
Ad 8: 

Kassereren har ordet: 
Snak omkring økonomi generelt. Jannie vil fremadrettet assistere kassereren med den løbende 
bogføring.  
 
Der hævet fortsat likvider på opsparingskonto til dækning af løbende drift. På næste møde 
gennemgås opdateret periodebalance. 
 
Ad 9: 

Dato for næste møde: 
Næste møde er aftalt til torsdag den 23. november 2017 kl. 18.00 i hallen. 
 
Ad 10: 

Eventuelt: 
Generel snak omkring trænersituation 
 
Der indkøbes 4 plasticbokse til de enkelte truppers bolde. 
 
Snak omkring brikker til træningscenter. Adgangssystem vil ikke blive ændret men der vil 
fremadrettet være flere brikker tilgængelig via Lars og Ole. Brikker bestilles. 
 
 
Som referent: 

 

Carsten Schmidt 

sekretær 


