
                   HARESKOV  BADMINTON 

                               Referat af bestyrelsesmøde den  12. november 2018. 
 

Til stede: Søren, Stig, Lisbeth, Christian Teddy, Marianne og Ingrid.                               Afbud: Peter og Lone 

Referat af 29. oktober 2018  godkendt. 

Nyt fra Formanden    

SD  bød velkommen til  Lisbeth og Christian, vores to nye medlemmer i  bestyrelsen. 

SD har kontaktet Flemming Hansen fra kommunen vedr. vandtemperaturen i bruserne i omklædnings-  

rummene  samt fjernelse af harpiks på hal gulvet. Ny maskine indkøbt til samme formål. Ellers intet nyt.      

 Motionistformanden 

 LC har fået en forespørgsel ang. egenbetaling til diverse eksterne stævner, ordningen træder i kraft fra 

denne sæson, hvilket blev besluttet på generalforsamlingen.           

Ungdomsformanden                                                                                                                                                     

Ungdomsafdelingen kører fint, mange spillere deltog i turneringer i Frederiksværk og Gentofte og 

klarede sig rigtigt godt. SL ønsker mere klarhed over hvordan vi takler persondata forordningen  i 

Hareskov Badminton og MA vil via sit arbejde undersøge mulighederne for hjælp hertil.                         MA                                                                                 

                             

Juleturneringen den 1. december 2018.    

IF beder Oliver om at sende en reminder ud til klubbens medlemmer – sidste frist for tilmelding er 

fredag den 23. november.                   IF       

SD  sørger for bestilling af mad, vin, øl og vand.  MA klarer borddækning samt indkøb hertil.           SD/MA  

LC og IF ordner det spillemæssige og LC køber kaffe, chokolade, småkager og klementiner.                 LC/IF     

Musikken vil Teddy tage sig af sammen med Marianne.       TG/MA 

Præmier bliver rødvin/hvidvin og en ketsjer.                SD 

Vi mødes  kl. 18.30 – til spisning kl. 19.00.             ALLE 

    

Eventuelt      

Næste hal møde afholdes 15.  januar 2019. Hal skemaet revideres.            MA 

Ældretræf afholdes den 28. Januar 2019 i Værløsehallerne.                                                                                  

Vores mødereferater lægges på hjemmesiden, IF informerer Oliver herom.                           IF   

Et enkelt medlem har bedt om at få tilsendt samtlige beretninger fra generalforsamlingen, det er OK 

men fremover skal man selv møde op hvis man ønsker dette. SD giver medlemmet besked.                    SD   



”Hvis nogle har problemer med dit HOLD SPORT på nogen måde, så skriv dit navn og  hvad problemet er 

og send det til Lone og Teddy Galler på: mandagsholdet@hotmail.com.”  IF beder Oliver om at sætte 

teksten på vores hjemmeside.                    IF 

Ønske om en generel oprydning i vores badminton lokale. Alle møder en halv time før næste møde!! 

 

Næste møde:  MANDAG DEN  7.  januar 2019  KL. 19.30  I HARESKOVHALLEN.                         

              

Med venlig hilsen     Ingrid  Facius                           19.11.2018 
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