
 
Vanløse Badminton Klub 

 
Referat af bestyrelsesmøde den 23. november 2017 kl.18. 

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

1. Godkendelse af sidste referat og valg af ordstyrer  

2. 29. oktober 2017 event  

3. Jan Ø i Laden 

4. Økonomi og boldregnskab 

5. Klubmodul 

6. Kasseren har ordet  

7. Dato for næste møde 

8. Eventuelt  

Ad 1: 

Godkendelse af referat samt valg af ordstyre: 

Dagsorden godkendt. Michel blev valgt som ordstyre. Udsendt referat fra seneste møde den 9. 
oktober 2017 blev gennemgået og godkendt.  

 

Ad 2:  

29. oktober 2017 event: 

Sponsorarrangement i hallen. Set up af træningsfaciliteter som anvendes blandt professionelle 
spillere. Ligeledes mulighed for køb af tøj, sko og ketsjere. Der udsendes mail via klubmodul 
omkring arrangement. 

 

Ad 3: 

Jan Ø i Laden: 

I samarbejde med Yonex er det lykkedes at få Jan Ø til VBK den 20. december fra 16-18. Der 
påtænkes gennemført 2 x 45 minutters træning samt tid til autografskrivning. Forhold er drøftet i 
USU. 

  



Ad 4 og 6:  

Økonomi og boldregnskab, herunder kasseren har ordet: 

Bogføringsbalancer gennemgået. Der bruges fortsat for mange penge.  
 
Snak omkring sponsorindtægter, herunder behov for at skrive ned hvornår de respektive sponsorater 
skal faktureres. Janni sørger for fakturering af de skilte som ikke allerede er faktureret. 
 
Bogføringsbalance er gennemgået. Der har løbende gennem efteråret været behov for at hæve 
likviditet fra opsparing med ca. t.kr. 50. Der forventes p.t. et underskud for året på minimum t.kr. 
50. Tiltag iværksættes således at resultat fremadrettet vil være på niveauet kr. 0. 
 
Afvigelser i forhold til tidligere års regnskab er gennemgået. Det blev besluttet at klubben fra 1. 
januar 2018 ikke længere yder tilskud til ungdoms- eller seniorturneringer. Forhold meldes ud. 
 
Ligeledes snak omkring boldpenge. Spillere under 25 betaler i dag ikke boldpenge. Fremadrettet 
indføres boldpenge på almindelig vis for spillere der overgår fra ungdom til senior. De spillere vi 
har i dag på den eksisterende ordning fortsætter i denne indtil de fylder 25 år. 
 
 Boldregnskab blev gennemgået. Fortsat fokus herpå. 
 
Ad 5: 
Klubmodul:  
Snak omkring ekstra boldpenge for spillere på trup fredag aften. Der er nu klar til tilmelding herfor 
på klubmodul. Michel melder ud. Ekstra boldpenge for deltagelse herpå vil gælde for alle spillerede 
som ikke allerede betaler boldpenge med kr. 550 pr. halvår, svarende til den p.t. højeste 
boldpengesats på trup niveau. 
 
Ad 7: 
Dato for næste møde: 
Næste møde er aftalt til mandag den 15. januar 2018 kl. 18.00 i hallen. 
 
 
Ad 8: 
Eventuelt: 

• Generel snak omkring trænersituation. 
 

• Motionistturnering var en stor succes. 
 

• AL Bank er glade for sponsoraftale med os. 
 

• P.t. stor venteliste til ungdomsbold. Vi har ingen tider.  
 

• Vi har rigtig mange ungdomsspillerede der er rykket op denne sæson. 
 

• ”Nat-minton” arrangement en fredag i januar 2018.  
 
 



 
 
 
Som referent: 

 

Carsten Schmidt 

sekretær 


