
                   HARESKOV  BADMINTON 

                               Referat af bestyrelsesmøde den  13. maj 2019. 
 

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

Referat af 18. marts 2019  godkendt. 

Nyt fra Formanden    

Møde med fodboldafdelingen som ønsker oprettet et fitness rum i hallen. Stig og Søren deltager i mødet 

som vi  ikke mener har gang på jord. Vi ønsker ikke at afgive nogle af vores lokaler.                             SD/SL  

Kassereren                                                                                        

SD har aflagt et midlertidigt regnskab over indtægter og udgifter vedrørende klubmesterskaberne. Lone 

reviderer det til næste møde.                                                                                                                                  LG 

LG har fået svar på vores ansøgning om hal tider næste år. Det meste er OK – dog er sommerbadminton 

uden rengøring og bad. Hvad angår  juleturneringen der afholdes den 30. november  skal vi kontakte 

Hareskov Idrætsforening som har sæsonbooket. LG har fået navn/tlf.  på kontaktperson. Er der nogen 

der vil påtage sig den opgave ?                     ??? 

LG laver års hjul med kassererens opgaver – det skal hjælpe den kommende kasserers arbejde og 

forhåbentlig være en hjælp i overtagelsen af jobbet.  

 Motionistformanden 

 Tilslutningen til Værløse turneringen er p.t. 20  spillere, sidste frist for tilmelding er torsdag den 16 .maj.      

LC indkalder hold lederne til et fælles møde ved sæsonstarten.                                                                       LC  

Måske er det en god ide at spørge spillerne på fælles træningen  om deres planer for næste sæson.               

Ungdomsformanden                                                                                                                                                                                                                 

Mandag den 3. Juni  træner ungdomsafdelingen for sidste gang inden ferien og Stig har planer om at 

holde en afslutningsfest for de unge mennesker.  Bevilling hertil er godkendt.                                             SL 

Evaluering af klubmesterskaberne 2019.             

Stor tilfredshed med afholdelsen af klubmesterskaberne, enkelte ting kan dog forbedres. LC og  CS vil 

udarbejde en mail til medlemmerne  for at få deres respons på afviklingen og få evt. gode ideer til de 

næste klubmesterskaber. Lodtrækningen om vin m.v. skal også foregå på en anden måde.    

 I mailen skal vi også annoncere efter en ny kasserer, da Lone ønsker at stoppe som kasserer ved  vores 

næste generalforsamling. 



M.h.t. programmet Cup 2000 som vi bruger ved klubmesterskaberne, skal der næste år laves et program 

for hver dag i turneringen.                            

Bedre Info  skal gives til de øvrige brugere  af hallen i forbindelse med afholdelsen af mesterskaberne.  

Eventuelt                                                                                            

SD og MA deltager på et hal møde den 21. maj 2019  sammen med hallens øvrige brugere.  MA sender 

en dagsorden vedrørende mødet.                                                                                                                  SD/MA 

Bestyrelsens arbejdsopgaver skal drøftes på næste møde. 

Forslag fra SD  til en bestyrelsesmiddag :  Fredag den 23. august  2019. Tilbagemelding på næste møde. 

  

                              Næste møde:  TORSDAG  DEN  6. Juni  2019  kl. 18.30 i Hareskovhallen. 

 

Med venlig hilsen   

Ingrid Facius                                                                                                           15.05.2019                       

                  

 

 


