
 

RESTRICTED 

Referat af BESTYRELSESMØDE i Hareskov Badmintonklub 
Tirsdag d. 10. august 2021 

 

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

Fraværende: Lisbeth og Thomas 

Agenda: 

1. Intern mini turnering og hygge spisning lørdag 4. september 2021 
2. I gang igen efter sommerferien – Coronapas nødvendigt for voksne 
3. Fordeling af opgaver i bestyrelsen 
4. Næste møde 

 

Ad. 1:  Høst turnering og Halbal lørdag den 4. Der er pt 21 medlemmer tilmeldt og enkelte gæster. 
Jo flere tilmeldte jo bedre – tilmeldte skal huske at betale til festen. Høstturneringen er gratis 
og man kan nøjes med at deltage i enten turnering eller fest - og man må gerne tage en 
ledsager med til festen. 

Ad. 2: Flere hold er startet op i denne uge. Det er fortsat nødvendigt for voksen-spillere og trænere 
at have et gyldigt Coronapas når man er i hallen. I det tilfælde at der gennemføres en 
stikprøvekontrol. 

- Formiddagsholdene må afvente endeligt svar fra skolen om hvornår de kan gå i gang 
med at spille. 

- Tirsdagsholdet er for alle, men koster 20,- kr i boldpenge og inviterer man en gæst med 
er det 40,- kr for at være gæst. 

- Vedr. DGI turnering og ønske om at spille på hold, er der kommet en del 
tilbagemeldinger og det ser ud til at vi kan melde de samme hold ind til DGI som vi plejer, 
hvor holdene har deltagere af både tidligere hold deltagere og nye – der meldes konkret 
ud til enkelte af holdledere/motionistformanden senere. 

Ad. 3: Ved sidste generalforsamling kom der nye medlemmer i bestyrelsen generalforsamling og 
nogle medlemmer har forladt vores bestyrelse, derfor har bestyrelsen ønske om at få et 
samlet overblik over opgaver der varetages. Til næste møde skal alle i bestyrelsen lave en 
opgave oversigt og denne gennemgås. 

 

Ad. 4:  Næste møde afholdes tirsdag 14. september 2021 kl. 19, i Hareskov Hallen. 


