
 
Vanløse Badminton Klub 

 
Referat af bestyrelsesmøde den 30. august 2018 kl.18.00 

 
 

Tilstede var: 

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

1. Godkendelse af referat og valg af ordstyrer.  

2. Trupfordeling og boldpenge. 

3. Debatmøde og støtteaften. 

4. Hjemmesidetjek.  

5. Facebook.  

6. Klubmodul.  

7. Kasserer har ordet.  

8. Bordet rundt. 

9. Dato for næste bestyrelsesmøde.  

 

 

Ad 1: 

Godkendelse af referat samt valg af ordstyre: 

Dagsorden godkendt. Michel blev valgt som ordstyre. Udsendt referat fra seneste møde den 2. maj 
2018 blev gennemgået og godkendt.  

 

Et medlem har kommenteret på at referater ikke lå i et læsbart format på hjemmesiden. Referater er 
sendt direkte til medlem og webmaster har rettet op på forholdet.  

 

 

 



Ad 2:  

Trupfordeling og boldpenge: 

Snak omkring trupfordeling herunder antallet af spillerede på vores aktuelle træninger. Der er p.t. 
meget fyldt på b.la. B-truppen og der er snakket omkring mulige løsninger herpå. Snak omkring 
muligt stop for tilgang af senior herre spillere. 

 

Der vil for den aktuelle sæson fortsat være fokus på de enkelte truppers boldforbrug. Snak omkring 
muligheden for fremadrettet at anvende forskellige bolde i senior- og ungdomsafdelingen. Lidt 
bøvlet men stor prismæssig forskel på boldene. Forhold skal drøftes igen inden forhandlinger 
omkring forlængelse / ny boldaftale påbegyndes. 

 

 

Ad 3: 

Debatmøde og støtteaften: 

Vi har deltaget i debatmøde omkring idrætten i Vanløse. Generelt et blomstrende foreningsliv og 
mange ønsker til vores faciliteter men desværre ingen penge. 

 

Tilbudt støtteaften med ekstern samarbejdspart blev drøftet igen men er nu endeligt sat i bero. Det 
synes svært at se vores økonomiske fordel heri sammenholdt med den indsats det ville kræve. 

  

Ad 4:  

Hjemmesidetjek.: 

Snak omkring hjemmeside generelt. Der har over sommeren været en del problemer med vores 
mails hvorfor nogle har fået svar meget sent. Forhold er delvist rettet op nu. Webmaster er bekendt 
med forholdet. 

 

Snak omkring vedligeholdelse af siden. Nogle ting kan vi selv opdatere andre ting skal ske via 
Webmaster. Vi skal dog altid selv komme med nyhedsopslag. Michel tager snak med Webmaster så 
vi kan lave flere ændringer og opslag selv.  

 

Webmaster overvejes inviteret til et kommende møde med henblik på demo af hjemmeside og 
dennes funktionalitet.   

 

Ad 5: 

Facebook:  

Snak omkring klubbens officielle Facebook side udskydes grundet afbrud fra Frederik der normalt 
er ansvarlig herfor. Løbende opdateringer sker på siden men igen er man velkommen til at komme 
med input.  
 
 
 
 
 
 
 



Ad 6: 

Klubmodul. 

Snak omkring persondataforordningen, herunder sletning af medlemsdata samt adgangen hertil. 
 
Snak omkring efterfølgende refusion af boldpenge for skadesperioder. Forhold er administrativt 
bøvlet hvorfor der ikke kan ske refusion, men man har mulighed for at melde sig passiv i den 
respektive periode såfremt man oplever et længere skadesforløb. 
 
Ad 7: Kasserer har ordet: 

Bogholderi er ajour. Bestyrelsen drøftende den aktuelle likviditet. I forbindelse med overtagelse af 
TONO er modtaget er beløb øremærket ungdomsafdelingen. Bogføring heraf er drøftet. 
 
Ad 8: 

Dato for næste møde: 

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til mandag den 8. oktober 2018, kl. 18.00. 
 
Ad 9: 

Bordet rund: 

• Drøftelser omkring frivillig fest. Fest forventes gennemført i foråret 2019. 

• Julefrokost den 1/12 – dato lægges ud på hjemmesiden. 

• Motionistcup afvikles 18/11 da vores turneringsprogram har gjort at hallen skal bruges til 
turneringskampe i den normale weekend for turneringens afholdelse. 

• Snak omkring hold til børn med særlige udfordringer. Forhold medtages som et punkt på 
næste bestyrelsesmøde. 

 

 
Mødet afsluttet 19.50. 
 
Som referent: 

 

Carsten Schmidt 

Sekretær 


