
 
Vanløse Badminton Klub 

 
Referat af bestyrelsesmøde den 20. november 2018 kl.18.00 

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

1. Godkendelse af referat og valg af ordstyrer 

2. Træner C-trup 

3. Boldudvalg 

4. Yonex gaver 

5. Opstrengning på sigt 

6. Facebook og hjemmeside 

7. Logo 

8. Pige / kvindespillere 

9. Klubmodul 

10. Kasserer  

11. Eventuelt 

12. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

 

Ad 1: 

Godkendelse af referat samt valg af ordstyre: 

Dagsorden godkendt. Gert Borum blev valgt som ordstyre. Udsendt referat fra seneste møde den 8. 
oktober 2018 blev godkendt.  

 

 



 

 

Ad 2:  

Træner C-trup: 

Træner tilknyttet C-truppen er nu startet på. Blød opstart med ca. ½ times øvelser og spil. Der 
evalueres primo 2019 omkring fortsat træner tilknyttet truppen. 

 

Ad 3: 

Boldudvalg: 

Snak omkring fornyelse af boldaftale til den kommende sæson. Drøftelse omkring ønske til 
spillertøj inkluderet i de nye kontraktforhandlinger. Aftalt at udgangspunkt for aftale skulle være 
spilletøj til 1-4 hold bestående af 2 trøjer og et par shorts / nederdel (ca. 50 spillesæt i alt). 

 

Der nedsættes et boldudvalg bestående af Jeppe, Mikla og Frederik med henblik tilbud og 
afprøvning af bolde. 

 

Forhold følges yderligere op på senere møde.  

  

Ad 4:  

Yonex gaver: 

Frederik orienterede omkring gavekonto hos Yonex. Lidt af den resterede saldo vil blive brugt til 
lodtrækningsgaver i forbindelse med sidste 1 holds kamp inden jul. Resten vil blive brugt inden 
sæsonafslutningen. 

 

Ad 5: 
Opstrengning på sigt:  
Frederik har ved sæsonens udgang ikke længere tid til at forestå opstrengning på klubbens 
opstrengningsmaskine. Snakket omkring at en løsning kunne være en af klubbens unge spillere. 
Frederik stikker en føler i jorden.  
 
Ad 6: 
Facebook og hjemmeside: 
Frederik har ikke længere tiden hertil. Frederik undersøger hvorvidt der kunne være en anden der 
kunne være interesseret heri. P.t. har vi ingen. En løsning kunne være at de enkelte hold selv 
leverede input men der skal stadig være en person der koordinere.  
 
Stadig udfordringer og småfejl på hjemmeside. Mette sender ændringsforslag til web administrator.  
 
 
Ad 7: Logo: 
Et af klubbens medlemmer har opdateret klubbens logo i en tidssvarende ånd. Forhold omkring 
opdatering af klubbens logo vurderes at skulle behandles på generalforsamlingen. Forhold medtages 
der. 
 
 



Ad 8:  
Pige / kvindespillere 
Grundet skader mv. har klubben akut behov for senior damer / piger, specielt til brug på 3-4 holdet. 
En konsekvens heraf kan være at klubben bliver nød til at trække et eller flere hold til den 
kommende sæson. Michel skriver mail til ungdomsmødrene med en opfordring om at komme i 
gang med at spille igen. 
 
Ad 9: 
Klubmodul 
Jannie assisterer i højere grad med bogholderiet sammenholdt med tidligere og er tildelt yderligere 
rettigheder i Klubmodul. 
 
Klubmodul er opdateret for så vidt angår Persondataforordningen. 
 
Ad 10: 
Kasserer 
Økonomien ser fortsat fornuftig ud. Bogføringsmæssigt mangler fortsat placering af øremærkede 
tilskud fra TONO.  
 
Gert meddelte at han ikke genopstiller som kasserer ved den kommende generalforsamling.  
 
Ad 11: 
Evt.: 

• Frederik, lotteri ved hjemmekamp 8/12. Gaver fra b.la. Yonex. Slikposer til børnene. 

• Tirsdagshold har søgt om kr. 300 i tilskud til julefrokost. Dette bevilges. Mette giver 
tilbagemelding. 

 
 
Ad 12: 
Dato for næste møde 
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag 16. januar 2019, kl. 18.00. 
 
 
Mødet afsluttet 19.15. 
 
Som referent: 

 

Carsten Schmidt 

Sekretær 


