
 
Vanløse Badminton Klub 

 
Referat af bestyrelsesmøde den 8. oktober 2018 kl.18.00 

 
 
Tilstede var: 
 
Michel Karlsson, Henrik Olsen, Mette Krener, Frederik Nobel, Gert Borum, Carsten Schmidt og 
Jeppe Pedersen.  
 
Der var afbud fra Flemming Toft, Jannie Stengade og Pia. 
 
Webmaster Franck Fog deltog under pkt. 2.  
 
Dagsorden var som følger:  

1. Godkendelse af referat og valg af ordstyrer.  

2. Franck Fog, demo af funktioner på hjemmesiden. 

3. Nye spillere – trupper. 

4. Ungdomsafdelingen. 

5. Børn med særlige udfordringer 

6. Klubmodul.  

7. Kasserer har orden 

8. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

9. Evt.  

 

 

Ad 1: 

Godkendelse af referat samt valg af ordstyre: 

Dagsorden godkendt. Gert Borum blev valgt som ordstyre. Udsendt referat fra seneste møde den 30. 
august 2018 blev gennemgået og godkendt.  

 

 

 

 



Ad 2: Franck Fog, demo af funktioner på hjemmesiden: 

Snak og gennemgang af vores webside herunder mulighederne omkring siden. Enighed om at siden 
fremadrettet skal bruges mere målrettet. 

 

Snak omkring redaktører til siden fra de forskellige afdelinger. Jeppe vil fremadrettet bidrage med 
indlæg fra B-truppen. Frederik har ikke længere tiden til løbende opdatering af vores Facebook side. 
Der undersøges hvorvidt der er anden der er interesseret heri. Henrik Olsen vil gå tilbage til 
ungdomsforældrene og høre til hvorvidt der er en eller flere forældre der er interesseret i løbende at 
komme med indlæg til hjemmeside og Facebook. 

 

Ad 3: 

Nye spillere – trupper: 

Mange tilgange af herrespillere på Seniorniveau. Mange af disse har niveau til turneringsbadminton 
men vi har p.t. ikke plads på trupperne. Der igangsættes forsøg med træner i oktober på C-truppen. 
Forhold evalueres efterfølgende men henblik på at afgøre hvorvidt dette skal være permanent.  

 

2 U17 piger fra det tidligere TONO er startet med at træne på B-truppen.  

  

Ad 4:  

Ungdomsafdelingen.: 

Henrik fortalte om fortsat medlemsfremgang. Der er p.t. ca. 130 ungdomsmedlemmer og ca. 40 på 
venteliste. Det er fortsat stort set umuligt at skaffe ekstra haltimer. 

 

Træninger på tiderne i Grøndalscentret er nu ved at være helt på plads.  

 

Der er etableret en selvbetalt ekstra ungdomstræning i forbindelse med denne sæson. Forhold har 
været en succes og fortsætter efter efterårsferien.  

 

Omkring integration af spillere fra TONO er afholdt burgeraften. Mange deltagende spillere og 
generel positiv tilbagemelding på arrangementet. 

 

 

Ad 5: 
Børn med særlige udfordringer:  
Behandling af punkt omkring etablering af træningstilbud til børn med særlige udfordringer. 
Længere debat herom 
 
Ideen er grundlæggende god men vi har p.t. ikke haltimer, trænerkapacitet eller trænerkompetencer 
der muliggør dette.  
 
 
Ad 6: 
Klubmodul. 
Snak omkring Klubmodul generelt. Et par stykker i restance og et par stykker der meldes ud. Der 
følges op på medlemmer i restance. 



 
 
 
 
Ad 7: Kasserer har ordet: 
Bogholderi og aktuel likviditet blev drøftet. Ser aktuelt fornuftig ud. 
 
Der er ydet tilskud til tilmeldte børn til årets Landsbadmintonstævne i Vejle. Tilskud andrager kr. 
500 pr. barn. Der er ydet fuldt tilskud til medrejsende ledere (ca. 4 personer). 
 
Ad 8: 
Dato for næste møde: 
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til tirsdag 20. november 2018, kl. 18.00. 
 
Ad 9: 
Evt.: 

• Snak omkring boldkontrakt for den kommende sæson (2019/2020). Boldudvalg nedsættes. 
Der snakkes herom på kommende møde. 

• Yonex produkter inkluderet i vores eksisterende kontrakt bestilles i foråret således at det kan 
anvendes til gaver til tællere og til klubmesterskaber.  

• Snak omkring aktuelt træner set-up, herunder forhold omkring sæsonen 2019/2020. 

• Snak omring vores opstrengningsmaskine samt fremtiden omkring opstrengninger. 

• VBK 3 protest er endnu afklares. Der forventes en snarlig afgørelse herpå. 
 
 
Mødet afsluttet 20.30. 
 
Som referent: 

 

Carsten Schmidt 

Sekretær 


