
                   HARESKOV  BADMINTON 

                               Referat af bestyrelsesmøde den  19. august 2019. 
 

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

Referat af  6. juni 2019  godkendt. 

Nyt fra Formanden    

Der tages slørede fotos af spillere der fremover bruger Hareskov hallen. Mærkat opsat ved indgangen !  

SD har indkøbt 4 kasser badmintonbolde til den gamle pris  (155,- kr. inkl. moms pr. rør. Boldene stiger 

til  kr. 162,50  pr. rør fremover. Medlemmer skal ved køb betale kr. 170,- pr. rør. 

Der har været lukket for det varme vand i skoleferien, der er nu åbnet igen for det varme vand. 

Problemet vil blive taget op med kommunen på det næste hal møde med Flemming Hansen. Teknisk 

Forvaltning har meddelt at gulvet på bane 5 og 6 snarest bliver repareret. 

Onsdag den 21. august deltager SD og Kaj Nielsen i et møde med Søren Gøtze fra kommunen 

vedrørende renovation af cafeteriets køkken.                                                                                                      SD 

Motionistformanden 

 Der er tilmeldt 6 amts hold i år  og  LC skal tjekke om præmien for det amts hold der vandt sidste år 

bliver krediteret klubben. Holdturneringen starter den  22. september 2019.                                               LC 

Den 8. september går den interne holdturnering med Værløse i gang og vi har tilmeldt 25 spillere. 

Den 28. -29. september 2019  afvikles Måløv/Hareskov Cup  i Måløv hallen. Tilmeldingsfrist torsdag den 

12. september 2019. Invitation er udsendt.                                              

Ungdomsformanden                                                                                                                                                                                                                 

Der har været stor interesse for indmeldelse af ungdomsspillere så Stig har 100% belagt til træningen. 

Han forsøger at arrangere ekstra træning om onsdagen på max. 2 baner . Har fået 2 nye drenge som 

hjælpetrænere foruden Jacob, Lisbeth og Bent Christensen som trænere. 

Hal møde: 

 Hal tiderne til klubmesterskaberne er på plads. Brug af harpiks er blevet forbudt i Hareskovhallen.  

Eventuelt          

Christian formulerer et oplæg som skal bruges vedrørende  tirsdag - og onsdagstræningen. Forslag om at  

øvede og meget øvede spiller om tirsdagen og  øvede og let øvede spiller om onsdagen. Det er vigtig at 



finde det rigtige niveau for spillerne og der vil den 1. onsdag i hver måned blive tilbudt træning af Bent 

til dem, der er interesserede. Oplæg sendes ud til alle.                                                                                      CS 

SL sender et tidligere forslag fra René  vedrørende onsdagstræningen.                                                          SL 

CS  har fået et muligt tilsagn på en ny kasserer. Har talt med René Erik Mørch som muligvis er 

interesseret i at overtage kassererjobbet i klubben. Andre forslag til nye medlemmer i bestyrelsen er 

Helle Østergaard. Tages op på næste møde.                                                                                                 CS/MA 

SL ønsker afklaring på persondataordningen – tages op på næste møde.                                  ALLE                   

 

                              Næste møde:  Onsdag den 18. september 2019  kl. 17.30  i Hareskovhallen. 

 

Med venlig hilsen   

Ingrid Facius                                                                                                           21.08.2019                       

                  

 

 


