
 
Vanløse Badminton Klub 

 
Referat af bestyrelsesmøde den 15. januar 2018 kl.18. 

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

1. Godkendelse af sidste referat og valg af ordstyrer  

2. Hjemmeside 

3. Seniortræner 

4. Overtagelse af klub og timer 

5. Generalforsamling 

6. Økonomi og bolde 

7. Klubmodul 

8. Kasseren har ordet. 

9. Dato for næste bestyrelsesmøde 

10. Eventuelt  

 

Ad 1: 

Godkendelse af referat samt valg af ordstyre: 

Dagsorden godkendt. Mette blev valgt som ordstyre. Udsendt referat fra seneste møde den 23. 
november 2017 blev gennemgået og godkendt.  

 

 

 

 



 

Ad 2:  

Hjemmeside: 

Vi har fået en ny flot hjemmeside. Snak omkring indførsel af redaktører fra de enkelte afdelinger 
således at der løbende kan komme aktuelle informationer på siden. Frederik vil gerne varetages 
opgaven for seniorerne. Øvrige redaktører skal findes. Michel og Mette holder møde med Web-
master så vi fremadrettet selv kan finde ud af at lægge informationer ud på hjemmesiden. Franck vil 
fortsat være overordnet ansvarlig for hjemmesiden og dennes drift. 

 

Ad 3: 

Seniortræner: 

Klubben skal finde ny seniortræner til den kommende sæson. Arbejde igangsættes med det samme. 
Martin fortsætter som ungdomstræner. 

  

Ad 4:  

Overtagelse af klub og timer: 

Vi er kontaktet af anden klub med henblik på overtagelse af timer og medlemmer. Bestyrelsen blev 
informeret omkring den aktuelle kontakt. Forhold blev debatteret og der vil blive arbejdet videre 
hermed. P.t. alene lidt løs snak herom. Vi undersøger  

 

Ad 5: 
Generalforsamlingen:  
Generalforsamling blev fastsat til 6. april 2018 kl. 18.00 i hallen. Klubben byder på spisning i 
forbindelse hermed. Michel meddelte at han genopstiller som formand. SSU formand overvejer p.t. 
hvorvidt han genopstiller. Jørn meddelte at han ikke genopstiller ligesom han ikke var begejstret for 
datovalg for generalforsamlingen. 
 
Ad 6+8: 
Økonomi, bolde og kasseren har ordet. 
Snak omkring økonomi, likviditet samt forbrug af bolde. Kasseren oplyste at der p.t. i 2017 er 
trukket ca. t.kr. 70 fra opsparingskonto til den løbende drift. 
 
Gert spurgte til hvorvidt klubben kunne anskaffe printer til brug for bogføring. Dette blev godkendt 
af bestyrelsen. 
 
Det blev aftalt at udkast til regnskab så vidt muligt skulle gennemgås på kommende møde. 
 
Ad 7: 
Klubmodul: 
Snak omkring veteranspillere og boldpenge. Mette skriver til veteranerne og informere og 
boldpengeordningen. Veteranboldpenge vil alene omfatte veteranspillerede som ikke allerede 
betaler boldpenge på en af de eksisterende trupper. 
 
Ad 9: 
Dato for næste møde: 
Næste møde er aftalt til tirsdag 27. februar 2018 kl. 18.00 i hallen. 



 
 
Ad 10: 
Eventuelt: 

• SAIF har indgivet klage mod VBK 2.  Lindholm har svaret herpå. 
 

• Portvinssmagning. Vi skal ha’ lavet invitationer og sat dem op i hallen. 
 

• Nybolig har fornyet sit sponsorat. 
 
 
Mødet afsluttet 20.15. 
 
Som referent: 

 

Carsten Schmidt 

Sekretær 


