
 
Vanløse Badminton Klub 

 
Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2018 kl.18.00 

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

1. Godkendelse af referat og valg af ordstyrer  

2. Boldpenge på ekstra træning status  

3. Styr på trupfordeling. 

4. Klubmesterskaber 2018  

5. Ny træner: Jesper Mikla  

6. Status på overtagelse af TONO` aktiviteter  

7. Generalforsamling  

a. Hvem er på valg? Fortsætter?  

b. Regnskab  

c. Boldregnskab  

8. Al-bank sponsorbilletter  

9. Aage Hodal og Bent Henriksens ærespokal:  

10. Klubmodul  

11. Kasseren har ordet 

12. Dato for næste bestyrelsesmøde  

13. Eventuelt  



 

 

 

Ad 1: 

Godkendelse af referat samt valg af ordstyre: 

Dagsorden godkendt. Mette blev valgt som ordstyre. Udsendt referat fra seneste møde den 15. 
januar 2018 blev gennemgået og godkendt.  

 

Ad 2:  

Boldpenge på ekstra træning status: 

Snak omkring ekstra boldpenge på fredagstræning. P.t. er der 11 spillere der har tilmeldt sig den 
nye boldpengegruppe. Regler omkring de ekstra boldpenge for fredagstræning præciseres. Generel 
snak omkring bolde og evt. forøgende af boldpenge generelt. 

 

Ad 3: 

Styr på trupfordeling: 

Forhold omkring de respektive træningstrupper blev drøftet. SSU formand indkalder eksisterende 
holdledere til møde for så vidt angår den kommende sæson, herunder niveauopdelinger. 

  

Ad 4:  

Klubmesterskaber 2018: 

Klubmesterskaber afholdes 14. april. Gadegaard vil ikke medvirke i år. Lindholm, Michel og 
Frederik står herfor assisteret af bestyrelsen i øvrigt. Der ses på mulige sponsorgaver.  

 

Ad 5: 
Ny træner: Jesper Mikla:  
Ny træneraftale er indgået for den kommende sæson. Hvorvidt Jesper selv spiller med vides p.t. 
ikke. Michel har ydet en stor indsats i forbindelse med ansættelse og forhandling af ny træner.  
Bestyrelsen anerkender den kæmpe indsats som vores nuværende træner Martin har ydet for 
klubben.  
 
Ad 6: 
Status på overtagelse af TONO` aktiviteter. 
Fortsat snak omkring mulig overtagelse af Tono’s aktiviteter. Vi har nu fået bekræftet at en 
overtagelse tillige vil betyde at vi kan overtage deres ungdomstimer i Grøndalscentret. Forhold 
indstilles til godkendelse på VBK’s generalforsamling i april. Overtagelse skal tillige godkendes af 
Tono’s bestyrelse. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ad 7: Generalforsamling : 

a. Hvem er på valg? Fortsætter?  

Jørn stopper ligesom Morten Lindholm gerne vil stoppe som SSU formand. Mette overtager 
gerne den ene post ligesom Janni Stengade gerne fortsætter. 

 

 

b. Regnskab  

Generel snak omkring vores regnskab samt tidslinje for færdiggørelse. Der afholdes møde 
med revisorerne snarest. Gert og Janni færdiggør bogføring og Carsten udarbejder herefter 
udkast til regnskabet. 

c. Boldregnskab 
Boldregnskab, herunder forbrug på de respektive trupper, blev gennemgået. Generelt en del 
spillerede på specielt A og B trup der ikke betaler boldpenge som følge af alder. Vores netto 
udgift til bolde udgår ca. t.kr. 70 for 2017. 

 
 
Ad 8: 
Al-bank sponsorbilletter: 
Mange tilbud fra AL-bank om b.la. fodboldbilletter. Når mails modtages skal de hurtigst muligt ud 
vil vores medlemmer således at flest muligt får mulighed for at benytte sig af tilbuddene. 
 
Ad 9: 
Aage Hodal og Bent Henriksens ærespokal: 
Snak omkring mulige kandidater. Send dit forslag på formandsmailen.  
 
Ad 10: 
Klubmodul: 
Lidt snak omkring medlemmer i restance, herunder hvorledes der kan følges op herpå. Der skal 
laves en vejledning omkring hvorledes man tilmelder sig boldpenge herunder skifter sine 
kortoplysninger.  
 
Ad 11: 
Kasseren har ordet: 
Gert gennemgik kort forhold omkring klubbens aktuelle økonomi. Lidt rod omkring den måde 
hvorpå ungdomsspillere har fået mulighed for at købe tøj. Dette må kunne gøres anderledes 
fremadrettet. Janni tager en snak med Sport House herom. 
 
 
 



 
 
Ad 12: 
Dato for næste møde: 
Næste møde aftales ikke nu, men først når nu bestyrelse er kendt efter generalforsamlingen. 
 
Ad 13: 
Eventuelt: 

• Opstrengningsmaskine mangler en reservedel. Pris kr. 365. Køb godkendt. 

• Snak med Yonex omkring en pige træningssamling. 
 
 
Mødet afsluttet 20.40. 
 
Som referent: 

 

Carsten Schmidt 

Sekretær 


