RESTRICTED

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

Tilstede: Christian, Stig, Bo, Lena, Clare og Malene (referent)
Fraværende: Thomas og Lisbeth
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nyt klubtøj
Klubmesterskaber
Ungdoms holdturnering
Sommerbadminton
Næste sæson
Andet
Næste møde

Ad. 1:

Der har været fin interesse for de nye klubtrøjer. Pr 9/3-22 er der bestilt 90 stk. Sidste frist
for bestilling til 75,- kr pr stk er 13/3-22. Der udsendes reminder til alle om at sidste bestilling
er 13/3-22. Herefter kan man bestille trøjerne til fuld pris 125,- kr pr stk i en periode.

Ad. 2:

Der afholdes senior 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.
Tilmelding til festen må gerne foretages snarest via Holdsport – aktivitet skal oprettes –
betaling til festen foregår også via Holdsport. Hvis man har ledsager med, betales der blot
dobbelt op og skrives en kommentar i chatten.
Selve spilledagene vil blive slået op, forventeligt via Holdsport og man tilmelder sig den
relevante dag og skriver i chatten hvem man ønsker at danne par med. Der er
planlægningsmøde søndag 13/3 kl 16 hos Lisbeth.
Ungdomsklubmesterskaberne som gælder fra 6. klasse og op, spilles lørdag 3. april 2022. Stig
sender separat info ud om tilmelding senest søndag 13/3-22 og derefter om afvikling af
klubmesterskabet.

Ad. 3:

Ungdoms holdturneringen er gået godt. Drengeholdet blev nr 2 i rækken og pigerne har
sidste spille runde den 13/3-22.

Ad 4.:

Igen i år vil der blive mulighed for Sommerbadminton for alle senior spillere. To dage om
ugen. Det er foreslået, at der er gratis boldpenge til Sommerbadminton 2022. Når vi kommer
nærmere sommerferien, kommer der separat info ud om konkrete tider samt periode for

RESTRICTED

sommerbadminton. Tilmelding vil ske via Holdsport pr spilledag og er muligt for alle senior
spillere at tilmelde sig.

Ad. 5:

Næste sæson, 2022/23, skal hallen bookes og vil igen skulle betales fuldt kontingent, samt
boldpenge. Tirsdagsspil bliver betalbart igen efter sommerferien 2022.

Ad. 6:

a. DGI kurser. Det er muligt som medlem af klubben at deltage i forskellige kurser igennem
DGI. Lige nu udbydes der Førstehjælpskurser den 30/4-22 og den 8/5-22. Fra bestyrelsens
side ønskes det at 1-2 personer fra hver træning kommer på kursus, hvis ikke nu, så senere.
Så der kan gives hjælp ved nødsituationer i hallen.
b. Boldene ser ud til at være OK igen. Vi ændrer derfor ikke på typen af bolde. Hvis man
spiller selv eller har baneleje, kan man købe boldrør for 170,- kr pr rør via Mobilepay til
Hareskov Badminton. Denne pris gælder indtil 1/8-22, da vi der skal forhandle ny
boldkontrakt med RSL.
c. Der er kommet en idé ind, om det ville være muligt at få en ekstern træner på vores
tirsdags spilletid. Det er der generelt positiv stemning for i bestyrelsen og der undersøges lidt
nærmere omkring hvem, hvornår og hvad prisen er.

Ad. 4:

Næste møde afholdes tirsdag 19. april 2022 kl. 19 i Hareskov Hallen.

