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Referat af BESTYRELSESMØDE i Hareskov Badmintonklub
Onsdag d. 9. februar 2022

Tilstede: Christian, Stig, Bo, Lisbeth, Lena, Clare og Malene (referent)
Fraværende: Thomas
Agenda:
1.
2.
3.
4.

Ad. 1:

Nyt klubtøj
Klubmesterskaber
Andet
Næste møde

Det er nu blevet tid til at tilbyde prøvning og bestilling af den nye blå klub t-shirt. Der vil være
skrevet Hareskov med hvidt tryk på ryggen.
Prisen vil være 75,- kr pr t-shirt. Da klubben giver et tilskud på 50,- kr. pr stk.
Det bliver muligt at få eget navn trykt på - dog mod yderligere egen betaling.
Max bestilling er 2 pr. medlem.
T-shirts findes i alle størrelse fra str 8 år og op til XXXL.
Der vil være tøjprøvning til udvalgte træninger fra uge 9 – herom mere info i separat mail.
Bestilling og betaling foretages af medlemmet selv på RSL´s hjemmeside. RSL leverer samlet
til klubben og de uddeles til dem der har bestilt efterfølgende. Mere info udsendes i separat
mail.

Ad. 2:

Der afholdes klubmesterskaber i uge 17. Mandag til torsdag spilles der kampe og lørdag den
30/4-22 afholdes der Klubmesterskabsfest. Forventet pris for deltagelse i festen er 225,- kr pr
person.
Hjælp til at arrangere både fest og turnering ønskes fra medlemmerne. Bo sender mail ud til
dem der har været med i det seneste festudvalg og alle er velkommen til at hjælpe med at
arrangere både fest og turnering.
Stig afventer udmelding om klubmesterskaber for ungdommen, det bliver muligvis en anden
uge. Stig melder ud til ungdommen og forældre om dette separat.

Ad. 3:

a. Det har været meget varmt i hallen i den sidste tid og efter en dialog med flere personer,
menes det, at det er derfor at boldene har været hurtigere end normalt. Vi ændrer derfor
ikke på typen af bolde.
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b. Opfordring til alle som går ind og ud af badmintonrummet – tjek at døren er låst efter dig.
Døren har flere gange stået ulåst og det vil være kedeligt at vores ting enten bliver stjålet
eller ødelagt.
c. Husk når badmintonnet stolperne tages op, skal der lægges ”gulvpropper” i igen. Der er
kommet et par mindre klager om at der har manglet propper i gulvet efter badminton og det
er ikke hensigtsmæssigt at der er åbne huller i gulvet.
Ad. 4:

Næste møde afholdes onsdag 9. marts 2022 kl. 19 i Hareskov Hallen.

