
Hareskov badminton bestyrelsesmøde d. 30. november 2020 

Referat af mødet.  

Tilstede: Søren, Stig, Christian; Bo, Lena; Malene og Marianne / Afbud Lisbeth + 
Thomas 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden og sidste referat (bestyrelsesmøde + 

generalforsamlingen) 
2. Nyt fra formanden  
3. Nyt fra Kasseren 
4. Nyt fra Motionist formand 
5. Nyt fra Ungdoms træner 
6. Langsigtet plan for ekstra træninger om forsamlingsloftet bliver ved 
7. Venteliste / hvordan foregår dette  
8. Boldpenge ved ekstra træning 
9. Tanker om klubfarve(r) og logo 
10. Status kasser skift 
11. Holdsport - status på brugen heraf / skal Bendixs hold være på ? 
12. Referat fra Hal-møde (vedhæftes her) 
13. næste møde 
14. eventuelt 

ad. 1: Dagsorden og referaterne blev godkendt 
 
ad. 2: Nyt fra Formanden:  
Der har været udfordringer med medlemmer, som bliver opkrævet dobbelt 
kontingent, hvis de f.eks. spiller om formiddagen og på et aftenhold. Dette er en fejl, 
og bliver rettet, når vi er opmærksomme på det.  
Fremadrettet skal det kun være Lena og Christian, som opretter medlemmerne i 
Holdsport. 
Banespillerne onsdag aften (Bendixs hold) behøver kun at bruge Holdsport til 
indbetaling af kontingent og ikke til at registrere deres spil på Holdsport. 
Christian vil forsat gerne hjælpe (torsdags 1’ spillere) med opsætning af Holdsport. 
 
Ad. 3: Nyt fra Kasseren:  
Kontingent indkrævning via holdsport fungerer fint. 
Vi har fået tilsagn om 60.000 kr. i tilskud fra kommunen, hvilket er 10.000 kr. mere 
end budgetteret. 



Der skal styr på løn og indberetning af ferie på trænerne. Stig og Lena tager sig af 
dette. Fremadrettet vil det være godt, hvis Holdsport kunne køre lønudbetalinger. 
 
Ad. 4:  Nyt fra motionistformanden:   
Intet, da Lisbeth var syg. 
 
Ad. 5: Nyt fra Ungdomstræner:   
Der skal indhentes børneattester, Stig indhenter oplysningerne og sender dem til 
Lena, som søger attesterne hos politiet. 
Deltager i holdkamp med U-15 drenge, hvor det er begyndt et gå bedre i.f.t at vinde 
kampe J 
Stig planlægger at afholde lidt julehygge for trænerne med pizza i cafeen. 
 
Ad. 6 + 7: Planlægning af træninger og brug af venteliste:  
Frem for 2 x 8 hold for hver træning, oprettes hold af 16 deltagere. Så opdeler 
holdleder de tilmeldte i to grupper og sætter kampene derefter. På den måde 
kommer venteliste til dagen til at fungere til begge grupper. 
Søndagenes træningerne bliver for alle hold. Christian sætter kampene. Ved mange 
tilmeldte kan der oprette ekstra træning om søndagen. 
Stig afgiver ungdommens baner de to onsdage d. 9/12 samt 16/12, hvilket betyder 
at mandag og torsdag 1 kan disponere over 2 baner fra kl. 17.30 – 19.00. 
Til januar vil Stig gerne kunne disponere over en søndagstræning i de uger hvor han 
ikke tilbyder onsdagsspil til ungdommen. Det afklares nærmere i det nye år. 
Der er stemning for at kunne spille i dagene op til og mellem jul og nytår. Marianne 
booker hallen hos kommunen. 
 
Ad. 9: Tankler om klub-farve(r) og logo:  
Vi skal til at sætte vores hjemmeside op, og der vil være fint at ligge os fast på, hvilke 
farver / logoer i bruger i klubben. Sort har været gennemgående en del år, men 
tidligere var farven blå, hvilket passer i HIF’ farver. Lena ser mere på mulighederne 
og kommer med et oplæg. 
 
 
 



Ad. 10: status på skift af kasser:  
Der skal en del underskrifter og andet papirarbejde til, før vi kan skifte over til Lena 
som kasser. Søren arbejder vedholdende på dette. 
 
Ad. 11: Holdsport - status på brugen heraf / skal Bendixs hold  være på ? se ad. 2. 
  
Ad. 12: Referat fra fælles hal-møde d. 11. november:  
Søren og Marianne deltog i dette møde, hvor bl.a. rengøringen endnu en gang blev 
drøftet. Der er kommet ny kontrollant-person af dette (Flemming), og vi skal huske 
at melde ind, hvis vi ikke er tilfredse med rengøringen eller finder fejl.  
Fælles Corona retningslinjer for brug af hallen blev gennemgået, flere af dem 
fremgår af opslag i hallen. 
Der var forslag om at kommunen sammen med klubberne går sammen om at få 
betalt og opsat Wi-fi i hallen. Badminton vil gerne være med i den aftale og betale til 
dette. 
Næste hal-møde er planlagt til d. 19. januar, hvor bl.a. fordeling af hal-tiderne for 
sæson 2021 / 2022 drøftes. 
 
Ad. 14 Eventuelt:  
Der var flere, som ikke havde det helt trykt ved at deltage i den sidste runde af 
Værløse turneringen. Næste gang er planlagt som double-kampe, hvor alle hold 
spiller mod hinanden. Det finder vi ikke forsvarligt i disse coronatider. Christian vil 
orientere Værløse om vores holdning, og at vi ikke ønsker at deltage i denne runde. 
 
Hareskov kirke afholder julegudstjeneste i hallen d. 24/12. Kirken disponerer over 
hallen fra d. 23/12. Vi regner med, at der er ryddet op, så vi kan brugen hallen 
søndag d. 27. december.  
Kirken vil gerne låne vores spots til oplysning af væggene, hvilket Marianne går 
videre med.  
 
 Ad. 13: Næste møde: Tirsdag d. 12. januar kl. 19.00 i hallen 


