Referat af bestyrelsesmøde i Hareskov Badmintonklub d. 26. maj 2020
Tilstede: Søren, Lisbeth; Stig, Christian, Thomas, Lena og Marianne (ref.)

Afbud: Ingrid

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Holdsport, kassereopgaver, opsætning, kontingent, økonomo m.m.
Opstart af badminton ved genåbning af hallen for dette
Sommerbadminton
Eventuelt

Ad. 1. Holdsport
Alle klubbens medlemmer skal være på holdsport. Alle stamoplysninger skal være opdateret, og
medlemmerne skal have en mail, som er tilgængelig for beskeder fra Holdsport.
Medlemslisten skal gennemgås for dubletter, og folk som ikke længere er medlemmer i klubben. Både
holdspillere og banespillere skal være på holdsport. Lena og Christian gør dette.
I starten af den nye sæson vil der være introduktion til brugen af Holdsport for klubbens medlemmer. Som
udgangspunkt er det holdlederne fra hvert hold, som er superbruger på holdsport. Der kommer nærmere
besked om, hvordan overgangen til Holdsport kommer til at forløbe, og hvilke datoer der er informations
møder om dette.
Holdsport skal sættes op til at kunne indkræve næste sæsons kontingent. Det kræver en del arbejde i
økonomi delen. Lena, Søren og Lisbeth sørger for dette.
Vigtigt at vi efter et år evaluerer på bruge af Holdsport både i forhold til medlemsadministrationen og
økonomistyringen, skal med på bestyrelsesmøde i maj/juni 2021.
Økonomi:
Klubben har pt. tre kontoer. Dem holder vi fast på, indtil vi er videre i processen med at sætte økonomistyreingen op.
Der står p.t. 124.000 kr. samlet på vores kontoer, dog mangler vil at betale Lone for hendes arbejde og
betaling af lidt A-skat.
Kontingentet for 2020 /2021 forbliver det samme som i sidste sæson. Der skal tages særskilt stilling til
betaling af boldpenge.
På næste bestyrelsesmøde drøftes hvilke medlemmer, der skal have kontingentfrihed, da de yder en særlig
indsats for klubben. Lena tjekker op med Lone på, hvem som pt. har kontinentfrihed.

Ad. Opstart ved genåbning af hallen
Vi afventer spændt udmeldingen om 3. fase, som træder i kraft d. 8/6. Den skulle gerne omfatte genåbning
for indendørs idræt, men nu må vi se. Badminton Danmark har udarbejdet godt materiale til brug ved
genåbning, som vi kan hente vejledning og anbefalinger fra.

Når udmelding om genåbning for indendørs idræt er meld ud, er vi efterfølgende nød til at få klarhed om,
hvordan Furesø kommune prioriterer at indfri de krav. Blandt andet ser kravet om kraftigt øget rengøring
ud til at kunne blive en udfordring. Uanset hvad så melder vi nyt ud til medlemmerne, så snart vi ved noget
om, hvornår vi kan starte igen, samt hvordan det vil foregå.
Aktiv Furesøe vil sende Nyhedsbrev ud omkring genåbning af Hallen. Søren sender det videre til resten af
bestyrelsen.
Marianne tjekket op med Håndbold, i forhold til hvad der er deres planer er med hallen, hvis og når den
genåbner.
Bestyrelsen samles igen når vi ved mere i forhold til genåbningen af Hallen.
Ungdommen er stoppet med at spille her d. 1/6, og de regner med at starte op igen d. 17/8-2020.
Stig vil samle ungdommen efter d. 8/6 udendørs for at få sagt ”god sommerferien”
Sommerbadminton
Vi regner med at få lov til at bruge hallen til sommerbadminton Marianne søger kommunen frem til sæson
start d. 10/8. Hvor vi vil bede kommune om, at vi kan bruge Hallen i følgende tider:
Mandag kl. 18.30
Tirsdag kl. 19.00
Torsdag kl. 19.30
Der skal ikke betales boldpenge for medlemmer (som kompensation for den mangle spilletid siden 8/3),
gæste skal betale 40 kr. pr gang i boldpenge
Eventuelt
Der bliver meget snart åbnet op for tilmelding til Værløse turneringen. Vi havde stor fornøjelse af dette
sidste år, og vi håber, at mange igen vil melde sig, så vi kan have et helt Hareskov hold.
Lena vil sende Nyhedbrev ud om Værløse turnering og genåbning af Hallen.
Vi har fået ny bold kontrakt som lyder på 122 kr. + moms pr. rør.
Klubben har fået nyt Mobile-Pay nummer: 525586
Lisbeth bliver kontaktperson til banespillet torsdag aften. Lena retter dette på vores hjemmeside
Vi skal have indkøbt is-poser, som første hjælp ved skader i hallen. Lisbeth sørger for dette.

Næste møde er aftalt til tirsdag d. 9/6 kl 19.00 hos Lisbeth. Sortemosevej 121 i Herlev.

