
 

 

Referat af BESTYRELSESMØDE i Hareskov Badmintonklub 
Mandag d. 22. august 2022 

 

Tilstede: Christian, Stig, Bo, Lena, Lisbeth, Clare og Malene (referent) 

Fraværende: Thomas 

Agenda: 

1. DGI arrangementer 
2. DGI holdturnering og nye holdspilsregler til sæsonen 2022/23 
3. Datoer for Juleturnering og fest 2022 
4. Datoer for Klubmesterskaber og fest 2023 
5. Klubtøj 
6. Nye medlemmer 
7. Kontingent 
8. Yderligere træning 
9. Næste Generalforsamling/medlemsmøde 
10. Andet 
11. Næste møde 

 

Ad. 1:  Christian har været til DGI arrangement og der blev det aftalt at Hareskov Hallen bliver 
udlånt til DGI 1 gang i løbet af sæsonen til et DGI badminton arrangement. Derudover 
opfordres der fortsat til at deltage på relevante DGI kurser. 
 

Ad. 2: DGI-holdturnering. Der er igen tilmeldt 5 seniorhold og der arbejdes på at der blive tilmeldt 1 
drenge ungdomshold. 

 DGI-holdene får følgende til forplejning til hjemmebanekampe: 

 4-mands hold: 200,- kr. 

 8-mands hold: 400,- kr. 

 Der er kommet nye/reviderede DGI holdspilsregler: 

- 4 herrer hold bliver til 4 spillere (med fri kombination af herrer og damer) (§7 i 
reglement). 

- Det er nu muligt at stille med ekstra spillere på alle holdtyper, så ikke alle spillere skal 
spille 3 kampe. 
F.eks. er det nu tilladt at stille med op til 6 spillere til en holdkamp i 4 spillere rækken (§7 
i reglement). 

- Endelig er der sket præcisering i reglementet af opstillingsreglerne (§11 i reglement). 
- Se flere opmærksomhedspunkter på infosiden www.dgi.dk/202318105000  

 



 

 

Ad. 3: Juleturnering og fest afholdes 26/11-22 – nærmere info følger. Alle klubmedlemmer kan 
være med i turnering og/eller festudvalget. 

Ad. 4: Klubmesterskaber 2023 afholdes i uge 17. Mandag til torsdag 24.-27. april med klubfest 
lørdag 29. april 2023. Alle klubmedlemmer kan være med i turnering og/eller festudvalget. 

Ad. 5: Klubtøj – der undersøges muligheden for at få yderligere klubtøj, joggingbukser og jakker – 
og evt flere af samme T-shirt som dem vi fik i foråret. Nærmere info følger. 

Ad. 6: Nye medlemmer? 

Der er åbent for tilgang af nye medlemmer på Torsdag 1. 

 Der er begrænset mulighed for nye medlemmer på ”mandag” og ”torsdags 2”- holdene, da 
holdene er næsten fyldte allerede. 

 Om der er pladser på børne/ungdomsholdene, må starten på sæsonen vise. 

Ad. 7: I den nye sæson vil der blive opkrævet fuldt kontingent, samt boldpenge. Der opkræves for 
seniorer i september og for ungdomsspillere i oktober. 

Tirsdagsspil bliver igen betalbart og opkrævet 2 gange om året. Gæster skal betale via 
Mobilepay med det samme. 

Ad. 8: Stig kigger ind i at arrangere noget forældre/barn badminton nogle gange i løbet af sæsonen 
– yderligere info sendes direkte til børn/ungdomsholdene. 

 Christian forsøger fortsat at finde en træner udefra, som kan stå for noget selvbetalt 
tirsdagstræning. 

 Der er forslag om at benytte hallen nogle søndage til fællesspil evt. når der ikke er holdkamp. 
Dette kigger Christian yderligere på. 

Ad. 9: Næste generalforsamling/medlemsmøde bliver 31. oktober 2022 kl. 20.05 i Hareskov Hallens 
cafeteria, hvor der vil blive serveret lidt let mad og drikke. 

Ad. 10: Andet: 

A. Sætte hold til mandags træning? 

Det fortælles at der findes et lille program fra Oliver, hvor man kan sætte hold lettere, så det 
bliver nemmere for holdlederne. Dette er startet op, så det bliver lettere at sætte hold på 
skift for dem der spiller om mandagen. 

B. Bestyrelsen holder den årlige bestyrelsesmiddag 1/10-22 hos Christian. 

C. Udsend mail til medlemmerne om: 

  Velkommen til sæsonen 

  Generalforsamling/medlemsmøde – tilmeld på holdsport 

  Datoer for julefrokost og klubmesterskaber 

Ad. 11:  Næste møde afholdes onsdag 28. september 2022 kl. 19 i Hareskov Hallen. 


