Referat af online BESTYRELSESMØDE i Hareskov Badmintonklub
Torsdag d. 04. februar 2021

Tilstede: Søren, Lena, Christian, Marianne, Stig, Thomas, Bo og Malene (referent)
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ad. 1:

Repræsentationsnotat til banken
Trænerløn under Corona
Kontingent til sæsonen 2021/2022
Lokalebooking
Holdkampe mv
Andet
Næste møde

Tekst til repræsentationsnotat til banken godkendt af bestyrelsen.
Derudover bliver teksten omkring Dispositionsret som skal ind i vedtægterne:
§X Dispositionsret
X.1
Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til
at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til
enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast
ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.
X.2
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der
påhviler foreningen.
@ Alle bestyrelsesmedlemmer: skal underskrive repræsentationsnotat til banken inden
torsdag 11/2-21
@ Søren: sikrer herefter overdragelse til banken
Dispositionsret skal med i klubbens vedtægter ved næste generalforsamling.

Ad. 2:

Det er aftalt, at ung- trænere får halv løn i januar, februar og marts 2021 pga Corona
nedlukning. (Det skal her bemærkes, at klubben modtager tilskud fra kommune til
trænerlønninger også under corona). Herefter bliver der først udbetalt løn igen når
badminton træning åbnes op. Voksne trænere får ingen løn under Corona nedlukningen.

Ad. 3:

Der blev diskuteret flere forskellige løsningsforslag for kontingent/boldpenge i den
kommende sæson.

@ Bestyrelsen: Dette tages op på næste bestyrelsesmøde og det forventes at der kan meldes
mere konkret ud efter påske 2021.
Ad. 4:

Christian har ansøgt kommunen om alle de faste træningstider vi har i denne sæson.
Derudover er der booket alle søndage fra kl. 10-16 samt helligdage frem til sommerferien.
Vedr. Sommerbadminton er der ansøgt om mandag og torsdag aften.
For alle ovenstående lokalebookinger afventes der digital godkendelse fra kommunen.
@ Christian: kontakter Andreas fra håndbold for at sikre, at der sker koordinering af
søndagskampe etc.
@Lisbeth: Koordinerer med Kaj om den interne fordelingerne af søndagstiderne mellem
håndbold og badminton (hverdags tiderne har Christian booket)
@Stig: vil kigge på om der evt kan tilbydes ungebadminton i sommerperioden for egne
medlemmer– kan allerede ansøgte lokaler benyttes til dette?
Kommende aktiviteter, såsom Klubmesterskaber, Juleturnering herunder brug af Cafe, skal
der findes datoer for og bookes
@Bestyrelsen: på næste møde skal datoer for arrangementer planlægges.

Ad. 5:

Alle DGI holdkampe og Værløses interne motionisturnering er stoppet for denne sæson.

Ad. 6:

Andre emner der blev vendt på mødet:
a. Alle trænere har fået deres børneattester.
b. Bestyrelsen vælger ikke at ansøge om A-skat lån – da det ikke ses som nødvendigt.
c. Tilbud fra kommunen om Ungdomssommerbadminton – mener vi ikke er relevant - da
det kræver mange frivillige hænder, som vi hellere vil bruge i løbet af sæsonen 2021/22.
d. Bordtennis bordene er solgt – men afhentes først efter Corona nedlukningen.
e. Søren informere om at der er kommet nyt lys i Hareskovhallen og at der er gjort
hovedrent i bad/omklædningsrummene.

Ad. 7:

Næste møde afholdes tirsdag 23/3-21 kl. 19. Enten online eller i Hareskov Hallen.

