
Referat af BESTYRELSESMØDE i Hareskov Badmintonklub 
Onsdag d. 9. juni 2021 

 

Tilstede: Søren, Lisbeth (værtinde), Lena, Christian, Marianne, Stig, Bo og Malene (referent) 

Fraværende: Thomas 

Agenda: 

1. Intern mini turnering og hygge spisning lørdag 4. september 2021 
2. Sommerbadminton 
3. Nye medlemmer 
4. DGI hold/amtshold 
5. Den interne Værløse turnering 
6. Haltider og halmøde 
7. Næste møde 

 

Ad. 1:  Lørdag den 4. september arrangeres der intern mini turnering for klubbens medlemmer og 
derefter hyggelige sammenkomst. 

 Lisbeth tager kontakt med det oprindelige festudvalg fra sidst og disse melder yderligere info 
ud. Men planen er ”indtil videre”: 

   Kl. 15-17.30: Intern mini turnering 

   Kl. 18.30: Spisning 

 Alt foregår i Hareskov Hallen. Turneringen er gratis, men det koster 200,- kr for spisningen. 
Drikkevarer betales separat. 

 Aktiviteten oprettes på Holdsport hvor man skal tilmelde sig og betale. 

 Arrangementet vil blive afholdt efter de gældende Coronaregler. 

 

Ad. 2: Sommerbadminton starter mandag 28. juni 2021 til og med torsdag 5. august 2021. 

 Spilletiderne er: 

   Mandage kl. 18.00 - 19.45 

   Torsdage kl. 19.30 - 21.00 

 Sommerbadminton er social badminton og tiderne gælder for alle voksne medlemmer. 

Man skal tilmelde sig via Holdsport. Sommerbadminton er gratis for eksisterende 
medlemmer. Der sættes hold når vi kommer i hallen. 



Hvis man har en ven/familie som ikke er medlem, men som har lyst til at prøve at spille, så 
meld ind via Holdsport og det koster 20,- kr pr gang at deltage for ikke-medlemmer. Det 
indbetales til Hareskov Badminton via Mobilepay til 52 55 86. 

  Ved Sommerbadminton gælder der fortsat visning af Coronapas. 

 

Ad. 3: Nye medlemmer / nye mulige medlemmer må gerne deltage til Sommerbadminton. Man kan 
melde sig til via mail eller via kendt medlem på Holdsport.  

 Efter sommerferien vil der blive lagt en plan for hvordan vi får nye (voksne) medlemmer i 
klubben. Gerne folk der har prøvet at spille badminton før og dermed kan spille på de 
eksisterende træningstider. Nye medlemmer kunne måske komme fx Åbent Hus 
arrangement på udvalgte tirsdag og/eller søndage i løbet af sæsonen for at prøve at spille i 
vores klub. 

 

Ad. 4:  Næsten ingen af vores hold har været ude at spille holdkampe i denne sæson pga Corona. 
Mange hold er bare fortsat fra sidste sæson og det vi ser er, at serierne er ”skævt” besat, så 
det ikke bliver så lige kampe. 

 Lisbeth vil tage fat i DGI Badminton for at høre hvilke serier/niveau der bliver oprettet i 
sæsonen 2021/22. 

 For alle der kunne være interesserede i at spille holdkampe, beder vi jer kontakte jeres 
holdleder på jeres træningstider (ikke holdkamp holdlederne) for at høre nærmere og 
tilkendegive interesse for at spille holdkampe. 

 Når vi så har info om serier/niveau samt antallet af interesserede vil vi kigge på antallet af 
hold der kan tilmeldes DGI holdkampene fra klubben. 

 

Ad. 5:  Den interne Værløse turnering har haft stor tilslutning fra Hareskov Badminton de sidste par 
sæsoner. Men der gives tydeligt udtryk for at det er sjovest at spille turneringen i Værløse, 
når vi er ét Hareskov hold og kan holde sammen/heppe på hinanden. Lisbeth vil (igen) 
påpege dette for arbejdsgruppen i Værløse Badmintonklub. 

 

Ad. 6: Sæsonen 2021/22 starter mandag 9. august 2021. Der er booket haltider, til de tider vi plejer 
at have samt til special arrangementer, såsom den 4/9, juleturnering og klubmesterskaber. 
Som udgangspunkt har vi også hallen om søndagen, men denne haltid skal dog 
deles/koordineres med håndbold. 

 Der skal i den kommende uge holdes Halmøde med de andre klubber og kommunen, hvor 
der skal tales om bla. rengøring, belysning, skolens brug af hallen og meget mere. Desuden 
takker Marianne af i dette regi og hendes deltagelse gives videre til Christian for at fortsætte 
det gode samarbejde på tværs af foreningerne. 

Ad. 7: Næste møde afholdes tirsdag 10. august 2021 kl. 19, i Hareskov Hallen. 


