Referat af BESTYRELSESMØDE i Hareskov Badmintonklub
Mandag d. 15. november 2021

Tilstede: Christian, Lena, Stig, Thomas, Lisbeth, Bent, Clare og Malene (referent)
Fraværende: Bo
Agenda:
1. Bank og underskrifter
2. Juleturnering og fest
3. Corona
4. Klubtøj
5. Spil med andre klubber
6. Fordeling af opgaver i bestyrelsen
7. DGI kurser og webinar
8. Input til politikerne
9. Spil mellem jul og nytår
10. Nye medlemmer
11. Næste møde

Ad. 1:

Efter generalforsamlingen og den ekstraordinære generalforsamling hvor de nye afsnit til
vedtægterne blev godkendt, jvf separat referat. Havde bestyrelsen underskrift af referater
fra de to generalforsamlinger samt bankpapirer.

Ad. 2:

Alle glæder sig til juleturnering og julefest på lørdag 20/11-21. Festudvalget har helt styr på
arrangementet.
Issue var Coronaregler og Christian har undersøgt med kommunen at man ikke behøver at
vise og kontrollere Coronapas ved julefesten (info pr. 16/11-21) – medmindre andet meldes
ud inden turnering og fest. Dog vil bestyrelsen gerne opfordre til at man tager en test inden
arrangementet på lørdag – for alles personlige bedste.

Ad. 3:

Coronaregler generelt den 15/11-21 er der ingen restriktioner. Bestyrelsen vil dog anbefale
af vi fortsat lufter ud før og efter spil samt sætter sprit frem til brug i hallen.
Ellers afventes generelle udmeldinger til samfundet generelt eller konkret i forbindelse med
sport.

Ad. 4:

Som annonceret på generalforsamlingen kigger vi på klubtøj fra RSL. Der kigges på hvilket
logo der skal på og hvilke trøjer der er bedst. Der er nedsat en lille klubtøjs arbejdsgruppe:
Christian, Lisbeth og Malene der mødes lørdag 27/11 for at kigge nærmere på tøjet.

Ad. 5:

Der har været talt om spil med andre klubber på et mere hygge/træningsplan end direkte
turnering. Lisbeth har fået en henvendelse fra Skovlunde, som prøver at arrangere noget
sådan. Der arbejdes videre med ideen sammen med op til 3 andre klubber.

Fx en træningsaften om måneden på tværs af 2 eller flere klubber ad gangen. Punkter der
blev talt om, hvad niveau har de andre og vi, skulle man prioritere rene damehold, da der
ikke er rene DGI dame holdkampe. Hvis/når disse spil skal afprøves, vil det forventeligt blive
med brug af baner om tirsdagen. Lisbeth undersøger nærmere.
Ad. 6:

Ved forrige bestyrelsesmøde blev der gennemgået opgaver fra hver enkelt i bestyrelsen, det
er nu samlet i en liste der blev udleveret (og er sendt til bestyrelsen pr mail). Opgavelisten
gennemgås på næste bestyrelsesmøde for at tilføje/fjern opgaver samt evt rokere rundt på
ansvar.

Ad. 7:

Der opfordres fra formanden til at man deltager i DGI´s gratis kurser og webinarer fremover.
Ide at flere/udvalgte kommer på første hjælps kurser.

Ad. 8:

Christian har haft fat i nogle af politikerne for at skubbe lidt på dem. Emnet er generelt
Hareskov Hallens manglende rengøring og vedligehold. Dialogen fortsætter - forhåbentlig.

Ad. 9:

Vi forventer at kunne oprette træning imellem jul og nytår som vil foregå som
”sommerbadminton” altså alle er velkommen til at deltage de dage der er spil. Dette
afhænger dog af om der afholdes håndboldturnering i hallen. Så kig efter i Holdspport, hvor
Christian opretter disse som aktiviteter.

Ad. 10:

En positiv ting, vi har fået en del nye medlemmer i denne sæson, hvilket er utrolig dejligt. Vi
er nu opmærksomme på, at vi er ved at være så mange på mandagsholdet og torsdag 2, at
for at undgå for mange oversiddere pr træning, kan vi snart ikke optage flere nye
medlemmer til disse to hold.
Nye medlemmer skal altid starte med at spille om tirsdagen og kan derefter blive sluset ind
på rette hold, hvis der er plads. Lisbeth skal have info om nye spillere.

Ad. 11:

Næste møde afholdes tirsdag 11. januar 2022 kl. 18.30 i Hareskov Hallen.

