
Referat af BESTYRELSESMØDE i Hareskov badmintonklub 
Tirsdag d. 13. oktober 2020 i Hareskov hallen. 

 
Tilstede: Christian; Lisbeth, Stig; Lena og Marianne (referent) 
Fraværende: Søren, Ingrid og Thomas 
 
Dagsorden: 
 
1: Planlægning af generalforsamlingen d. 27. oktober 2020 
2:  Ansøgning om aktivitetstilskud hos kommune 
3:  Juleturneringen lørdag d. 21. november 
4:  Hal-møde d. 3. november 
5:  Eventuelt 
 
Ad. 1: Planlægning af generalforsamlingen d. 27. oktober 2020 kl. 19.00 
Udkast til regnskab blev gennemgået. Og punkter og beløbsrammer for budget vedtaget.  
Lena kontakter revisor Jette Nellemann, så regnskab og budget kan fremlægges til godkendelse på 
generalforsamlingen. 
Der foreslås uændret kontingent for næste sæson. 
Lena sørger for at sende endelig dagsorden til generalforsamlingen ud i løbet af uge 42 på: mail, 
Holdsport, Facebook og opslagstavlen. 
Lena vil spørge Preben Bitsch om han vil være ordstyrer og Marianne skriver referat. 
Forplejningen til generalforsamlingen bliver øl og vand, Christian sørger for at der er fyldt op i 
køleskabet til dette.  
Søren står for indkøb af mad til bestyrelsesmiddagen før generalforsamlingen, vi spiser kl. 17.45. 
 
Ad. 2: Ansøgning om aktivitetstilskud hos kommune 
Christian forsøger vedholdende at få kommunen i tale, så vi er sikre på at få vores tilskud. Det ser 
ud til at kunne falde på plads, hvis vi efter generalforsamlingen fremsender: 

• Referat fra generalforsamlingen 
• Vores vedtægter 
• Godkendt regnskab 
• Tro og love erklæring om at vi indhenter børneattester på alle trænere 

Christian har tilmeldt sig informations møde d. 22/10 i Furesø kommune om brug af 
foreningsportalen ”Aktiv Furesø” 
 
Ad. 3: Juleturneringen lørdag d. 21. november 
Med de nuværende Corona restrationer har vi besluttet at gennemføre turneringen om 
eftermiddagen, men ikke afholde festen om aften. 



Lisbeth tager kontakt til planlægningsholdet fra klubturneringe i foråret, og de vil sammensætte 
en indbydelse og planlægge afholdelse af juleturnering. Det skal være gratis at deltage. 
Turneringen foregår i tidsrummet mellem kl. 15 – 19. Lena sender indbydelse ud via mail og 
Holdsport, hvortil man også kan tilmelde sig. 

Ad. 4: Hal-møde d. 3. november 
Der er indkaldt til fælles halmøde for alle brugerne af Hareskov hallen, fra badminton deltager: 
Søren, Stig og Christian. Marianne deltager som referent. 
Dagsorden til mødet vil bl.a. omhandle: Corona-tiltag og den generelle rengøringsstandart i hal og 
baderum. 
 
Ad. 5: Eventuelt 
Information hvis nogle er Corona-smittede. 
Via Holdsport er det muligt at holde styr på, hvem som har spillet på hvilke hold. Derfor opfordre 
vi til, at så mange hold som muligt har styr på deres deltagere via Holdsport.  
Samtidig skal holdsætterne på de enkelte hold gennem holdsætningen mindst en måned, så det er 
muligt at finde frem til, hvem som har spillet på bane med en smitte person. 
 
Christian har konkret erfaring med, hvordan og hvem som informeres, hvis der har været en 
spiller, som viser sig at være smittet med Covid-19. 
 

Næste bestyrelsesmøde: Dette bliver aftalt i forlængelse af vores generalforsamling d. 27/10 


