
 

 

RESTRICTED 

Referat af online BESTYRELSESMØDE i Hareskov Badmintonklub 
Onsdag d. 24. marts 2021 

 

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

Fraværende: Thomas 

Agenda: 

1. Udendørs badminton børn/unge 
2. Opstart indendørs for børn/unge 
3. Opstart for voksne 
4. Klubaktiviteter i den kommende tid 
5. Booking af haltider for 2021/22 
6. Nyt fra kassereren 
7. Kontingent 
8. Næste møde 

 

Ad. 1:  Der er stor tilslutning til at børn og unge er aktive i skoven med udendørs leg og badminton. 
Forældre og børn virker glade og optimistiske omkring tiltaget. Der var fx 20 interesserede 
børn op til 7. klasse og 16 mødte op til sidste træning. 

 

Ad. 2: Regeringen har meldt ud at nogle indendørs aktiviteter for børn/unge under 18 år må starte 
op fra den 21/4-21. Så snart vi ved mere om hvilke sportsgrene og hvilke forholdsregler der 
er gældende, meldes dette ud til forældre direkte og via vores hjemmeside. 

 Pga Corona har vi været uden badminton i en længere periode og derfor vil badminton for 
børn/unge fortsætte helt frem til skolernes sommerferie i slutningen af juni 2021. 

 

Ad. 3: Afhængig af regerings udmelding om voksen idræt, kan vi starte med at spille igen fra den 
6/5 eller den 21/5 2021. Så snart der bliver meldt noget ud både omkring hvilke sportsgrene 
og forholdsregler, vil vi hurtigst muligt melde ud hvordan træningen vil foregå i Hareskov 
Badmintonklub.  

Der vil igen i år være Sommerbadminton i juli og august 2021 – jvf gældende Corona 
forholdsregler. 

 

Ad. 4:  Bestyrelsen foreslår følgende datoer til klubaktiviteter i den kommende tid: 

- ”Vi er på banen igen” – turnering og fest lørdag 4. september 2021 (evt søndag 5/9-21) 
- Juleturnering og fest – lørdag 20/11-21 
- Klubmesterskaber – uge 17 2022 – start mandag 25/4-22 og klubfest lørdag 30/4-22. 
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Ad. 5: 

Ad. 6: 

Ad. 7: 

Ad. 8: 

Christian har haft fat i halbooking hos Furesø Kommune og der er booket haltider for næste 
sæson 2021/22 med præcis de samme haltider som i denne sæson. Dog mangler der endelig 
bekræftelse på fx søndage kl. 10-16. Dette forventes OK indenfor 3 ugers tid. 

Kassereren fortæller, at der er kommet første halvdel af foreningstilskud fra kommunen til 
klubben. Det har hjulpet meget at alle er på Holdsport, så det er har været let at tælle 
medlemmer op. For ungdommen bruges Holdsport fortsat kun som medlemsliste og 
kontingent opkrævning. 

På grund af den ekstraordinære situation mht Corona, foreslår Bestyrelsen at kontingent for 
nuværende medlemmer (sæson 2020/21) sættes til 475,- kr for voksne og fuld pris for 
boldpenge for sæsonen 2021/22. For nuværende medlemmer under 25 år (sæson 2020/21) 
sænkes prisen til 400,- kr for sæsonen 2021/22. Dette for at kompensere for den manglende 
spilletid i Coronasæsonen 2020/21. 

For nye medlemmer i sæsonen 2021/22 gælder der normalt kontingent for nye medlemmer 
under 25 år og normalt kontingent samt boldpenge for voksne. 

Yderligere lægges der op til at der ikke betales boldpenge til sommerbadminton i sommeren 
2021. 

Hvis der er nogle indvendinger til dette forslag fra klubbens medlemmer til dette forslag, 
bedes I kontakte et medlem fra bestyrelsen inden 1/7-21. 

Næste møde afholdes mandag 19/4-21 kl. 19. Enten online eller i Hareskov Hallen. 


