
 
Vanløse Badminton Klub 

 
Referat af bestyrelsesmøde den 2. maj 2018 kl.18.00 

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

1. Godkendelse af referat og valg af ordstyrer.  

2. Status generalforsamling. 

3. Fordeling af bestyrelsesposter. 

4. Udenlandsk spiller.  

5. Årshjul.  

6. Status TONO.  

7. Debatmøde.  

8. Støtteaften for Vanløse Badminton Klub.  

9. Time- og trupfordeling.  

10. Trænerkontrakt senior 2018/2019. 

11. Holdturnering / Københavner cup. 

12. Hjemmeside tjek. 

13. Klubmodul. 

14. Kasseren har ordet. 

15. Bordet rundt. 

16. Dato for næste bestyrelsesmøde.  

 



 
 
Ad 1: 
Godkendelse af referat samt valg af ordstyre: 
Dagsorden godkendt. Janni blev valgt som ordstyre. Udsendt referat fra seneste møde den 27. 
februar 2018 blev gennemgået og godkendt.  
 
Ad 2:  
Status generalforsamling: 
Generelt fint fremmøde og tilfredshed. Der blev budt velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer.  
 
Snak omkring medlemmer af spillerudvalget som i dag vælges på generalforsamlingen. Der blev 
drøftet om spillerudvalget fremadrettet automatisk burde bestå at de respektive holdt holdledere. 
Dette vil kræve en ændring af vedtægter som så i givet fald skal op på generalforsamling næste år. 
Vi skal ha’ fuldt op herpå. 
 
Der henvises til generalforsamlingsreferat i øvrigt. 
 
Ad 3: 
Fordeling af bestyrelsesposter: 
Bestyrelsen konstituerede sig. Flemming Toft blev valgt som næst- og motionistformand og Carsten 
Schmidt som sekretær. 
  
Ad 4:  
Udenlandsk spiller: 
Vi får p.t. mange henvendelser fra udenlandske spillere der gerne vil spille for os. Kort snak herom. 
Enighed om at alle selvfølgelig er velkommen, men at betaling herfor på ingen måde vil kunne 
komme på tale.  
 
Ad 5: 
Årshjul:  
Snak omkring frister for tilmelding af turneringshold til sæsonen 2018/2019. Timer til sæsonen 
2019/2020 skal bookes i januar 2019. Yderligere snak herom i efteråret 2018. 
 
På generalforsamlingen blev frivilligfest debatteret, herunder berettigelsen heraf, som følge af vores 
aktuelle økonomi. Bestyrelsen er generelt tilhængere af frivilligfesten men set up, herunder antallet 
af deltagere heri, kan eventuelt taget op til revision. Det blev aftalt at afholdelse af frivillig fest p.t. 
holdes åben og er lidt afhængig af aktuel økonomi. Frivilligfest afholdes ikke nødvendigvis i 
forbindelse med sæsonstart som tidligere.  
 
Ad 6: 
Status TONO. 
Snak omkring overtagelse af Tono’s aktiviteter efter at dette er godkendt af vores 
generalforsamling. TONO afholder generalforsamling indenfor de næste dage hvor overtagelse 
tillige forventes godkendes af Tono’s bestyrelse.  



Ad 7: Debatmøde: 
Debatmøde 8. maj 2018 omkring idrætten i Vanløse. Snak omkring muligheden for ubemandede 
haller i fremtiden. Ligeledes snak omkring brugerbetaling for hallerne. Michel deltager i debatten 
på klubbens vegne. 
 
Ad 8: 
Støtteaften for Vanløse Badminton Klub: 
Har fået henvendelse fra teaterforening der sammen med Cafe vil lave støtteaften. Set up og 
forventninger til os er lidt tvivlsomt. Michel tager en snak med dem og vi tager snak herom igen på 
et senere tidspunkt. 
 
Ad 9: 
Time- og trupfordeling: 
Snak omkring time- og trupfordeling til den kommende sæson. Spillerudvalget vil se herpå. Snak 
omkring etablering af en ren veterantræning i et eller andet omfang for at frigøre yderligere plads på 
trupperne. Der udsendes information til klubbens medlemmer når endelige trupfordelinger 
foreligger.  
 
Ad 10: 
Trænerkontrakt senior 2018/2019: 
Trænerkontrakt for 2018/2019 er nu endeligt på plads. Start 13. august 2018 og slut ultimo maj 
2019. Klubbens nye træner arrangerer løbetræning på onsdage i juni. Der er efterfølgende frit spil i 
hallen.  
 
Ad 11: 
Holdturnering / Københavner cup: 
Spillerudvalgsformand redegjorde kort omkring senior- og veteranhold for den kommende sæson. 
Der forventes tilmeldt et ekstra seniorhold samt et nyt 40+ hold. Ungdomshold skal først tilmeldes 
primo august. Endeligt program, herunder oversigt over tilgængelige haltimer foreligger ikke p.t. 
 
Ad 12: 
Hjemmeside tjek: 
Stadig lidt børnesygdomme på siden. Drøftelser omkring opdateringer samt input til siden. Kig på 
siden om kom med tilbagemeldinger til Michel eller Gert som herefter følger op herpå med 
Webmaster. 
 
Ad 13: 
Klubmodul: 
Snak omkring kontingenter og aktuelle restancer. Enkelte udeståender. Snak omkring muligheden 
for manuelle fakturaer i specielle situationer. Det vil blive præciseret overfor timeledere at de skal 
sørge for at spillere der ikke betaler kontingent, ikke spiller på deres timer, selvfølgelig efter at de er 
informeret herom. 
 
Ad 14: 
Kasseren har ordet: 
Snak omkring økonomi, herunder aktuelt indestående på foreningskontoen. Gert informerede om at 
der fortsat er regninger som endnu ikke er modtaget. Janni sørger sammen med Gert for at 



bogføring foreligger opdateres til kommende bestyrelsesmøde således at der kan reageres afhængigt 
at de aktuelle regnskabstal. 
 
Ad 15: 
Bordet rund: 

• 4 ungdomshold har deltaget i DM. Klubben fik en sølv og en bronzemedalje. 
• Snak omkring muligheden for etablering af hold for børn med særlige udfordringer. Vi har 

ikke p.t. haltimerne eller en træner med kompetencer hertil, men forhold vil prøve at blive 
tænkt ind i fremtidig planlægning. 

• Retningslinjer for tilmelding til klubmesterskaber blev debatteret da de har givet anledning 
til lidt brok efterfølgende. Tilmeldingsoplysninger vil fremadrettet blive præciseret. 

 
Ad 16: 
Dato for næste møde: 
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til torsdag den 30. august 2018. 
 
Mødet afsluttet 20.00. 
 
Som referent: 
 
Carsten Schmidt 
Sekretær 


