
Referat af BESTYRELSESMØDE i Hareskov Badmintonklub 
Onsdag d. 28. september 2022 

 

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

Fraværende: Clare og Thomas 

Agenda: 

1. Klubtøj 
2. Bolde 
3. Haltider 
4. Kontingent - rykkere 
5. Mødereferater fra bestyrelsesmøder 
6. Foreløbigt regnskab for 2022 
7. Næste Generalforsamling/medlemsmøde 
8. Juleturnering 
9. Andet 
10. Næste møde 

 

Ad. 1:  Der har været kommunikation med RSL omkring klubtøj. De har ikke sortiment hjemme, så 
det er muligt at sammensætte langærmet trøje og joggingbukser. 
Til november forventes der at kunne køre en ny bestillingsrunde på den T-shirt som også blev 
solgt sidste sæson og dermed levering i december 2022. Der gives dog ikke tilskud fra 
klubben til trøjerne. 

Ad. 2: Badmintonbolde skal registres når man tager et rør i skabet. Der bliver sat nye sedler op af 
Bo, en seddel pr hold også DGI holdkampe hvor der skal sættes en streg. Bo udsender 
yderligere info til holdlederne for at huske dette. 

Ad. 3: Der er åbent for tilgang af nye medlemmer på Torsdag 1. Spilletid torsdag fra kl. 18-19.30. 
Der er desværre en del der er stoppet på holdet. Der holdes møde torsdag 29/9-22 med 
holdet og Christian om der er måder at få flere til at komme at spille på. 

 Håndbold er stoppet med at spille i hallen, hvilket kan give flere holdtider på fx onsdage. 
Dette ses ikke lige nu som nødvendigt. 

Ad. 4: Kontingent og boldpenge opkrævning er sendt ud – og de fleste har betalt. Der vil nu blive 
sendt tredje rykker ud til dem der mangler at betale. 

Ad. 5: Der laves mødereferater fra alle bestyrelsesmøder, de lægges på vores hjemmeside, men det 
kunne være ønskeligt at flere blev opmærksomme på at der lå nye referater. 

At sende referaterne ud efter hvert mødes ses som lidt for meget. Derfor forsøges det 
fremover at der når der udsendes anden information til medlemmerne, så linkes der til 
referaterne. 



 Malene opretter et One drive eller andet hvor det er lettere at lægge referater ind. 

Ad. 6: Foreløbigt regnskab for 2022 blev gennemgået og det ser fornuftigt ud, selvom der kun blev 
betalt halv kontingent sidste sæson. Men til gengæld blev der pga. Corona ej heller brugt så 
mange bolde. Som forventet vil der være et underskud på året, som dækkes af det overskud 
klubben har. 

Ad. 7: Generalforsamling/ medlemsmøde afholdes mandag 31/10-22 kl. 20.05. Der vil blive serveret 
øl/vand, kaffe og kage. 

 Indbydelse udsendes med dagsorden senest en uge før mødet af Lena. 

 Christian opretter event på Holdsport. 

Ad. 8: Juleturnering og fest afholdes lørdag 26/11-22. Bo udsender mail til fest – og 
turneringsudvalg fra tidligere for at se om der er fortsat er interesse for at arrangere – alle 
seniorer er velkommen til at deltage i forberedelserne – og i turnering samt fest. 

 Bo laver oplæg til indbydelse/info omkring juleturnering og datoer for klubmesterskaber. 
Lena udsender til alle medlemmer. 

Ad. 9: Andet: 

A. Håndsprit 

Det anbefales at der sættes håndsprit frem så alle medlemmer kan benytte dette. 

B. Halloween turnering i Frederikssund 

Lisbeth sender ud omkring turneringen og medlemmer skal selv melde sig til. 

C. Energikrise 

Kan vi gøre noget? – Det er svært at se at vi direkte kan ændre noget i forhold til at spille 
badminton. Vores boldskab har behov for at være tændt. 

Kommunen har efter bestyrelsesmødet udsendt info for hele kommunen: 

 Bevægelseslokaler vil blive opvarmet til 16-17 grader 

Opholdslokaler opvarmes til 19 grader. 

Alle saunaer er lukket. 

Tjek om I kan spare strøm nogle steder i hallen. Hvis der skulle komme strømudfald/luk for 
strøm i perioder, vil dette blive meldt ud til foreningerne i kommunen så vidt det er muligt. 

Ad. 10:  Næste møde afholdes mandag 17. oktober 2022 kl. 20.05 i Hareskov Hallen. 


