
                HARESKOV  BADMINTON 

                               Referat af bestyrelsesmøde den  18. februar 2019 
Til stede: Søren, Stig, Lisbeth, Christian, Teddy, Lone, Marianne og Ingrid.                      Afbud: Peter  C. 

Referat af 7. januar 2019  godkendt. 

Nyt fra Formanden  

Godt samarbejde med Flemming Hansen fra kommunen – diverse mangler repareret og udbedret. 

Kommunen har købt 10 bolde hvor der ikke skal bruges harpiks, vi håber det hjælper på svineriet på 

gulvet i hallen. Problemer  desangående tages op på hal mødet i maj 2019.                                                 SD 

Kassereren 

LG har booket hal timerne for den kommende sæson 2019/20.  Sommertræning fra  1/7 – 8/8 -2019. 

Juleturnering den 30. November 2019 – kl.14.00. Klubmesterskaber  20/4 -23/4 og fest 25/4 – 2020. 

Sæsonen går fra den 12. august  2019  til  25. juni  2020.   164 medlemmer er indberettet. 

 Motionistformanden 

 Plakaten vedrørende klubmesterskaberne sættes op i næste uge.  LC  sørger for at tidsfrist m.v. kommer 

med på plakaten.  Ny spiller  tilmeldt torsdag 1.                                                                                                   LC 

Ungdomsformanden 

Ungdomsafdelingen kører fint - der pt. 65 medlemmer i ungdomsafdelingen.  Planer om ekstra træning 

for drengene om tirsdagen og onsdagen fra  kl. 19-20. Foreløbig på max. 2 baner. 

   

Klubmesterskaberne 2019.  

Klubmesterskaberne spilles i år i uge 18  (29.04-04.05.2019)  med afslutningsfest den  4. maj  kl. 18.00. 

Der spilles i  rækkerne  A – B – C  samt  60+ .  Boldpenge bliver kr. 20,-  pr. dag man spiller og menuen til 

festen om aftenen bliver kr. 200,- pr. pers.  LC indkalder udvalget når turneringen skal laves.  Christian 

spørger pigerne om de vil deltage i HD-rækkerne! 

Spilleudvalget er:   Lisbeth, Christian, Lone og Søren.  Datoen skal snarest muligt gives til Oliver.  

Eventuelt  

 LC undersøger pris, tid og frist for tilmelding til Værløse turnering. (12 damer + 12 herrer).                     LC 

Check liste vedr. klubmesterskaberne sendes sammen med referatet.                                                           IF 

Ved gæsteoptræden til træning betales der kr. 40,-  pr. gang. (boldpenge)                                              ALLE 

SL og MA  holder møde vedr. persondataforordningen. SL indkalder.                                                            SL  

Næste møde:  MANDAG DEN   18. Marts 2019  kl. 20.05 i Hareskovhallen 

Med venlig hilsen    Ingrid Facius                                                                24.02.2019   


