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Referat af BESTYRELSESMØDE i Hareskov Badmintonklub
Mandag d. 30. maj 2022

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

Ad. 1:

Evaluering af klubmesterskaber og klubfest
DGI holdkampe næste sæson
Sommerbadminton
Næste sæson 2022-23
Badmintonbolde
Andet
Næste møde

Klubmesterskaberne for ungdom blev afholdt søndag 3. april 22. Det var et super godt
arrangement hvor både forældre og bedsteforældre bakkede op om de unge og der var
mange gode kager medbragt.
Der var godt humør og der var mange gode kampe.
Læring er, at ungdomsklubmesterskaberne også til næste år bør afholdes på en søndag, da
det giver flere tilskuere og mere energi når det ikke er om aftenen.
Klubmesterskaberne for voksne blev afholdt den sidste uge af april. Der har været mange
positive tilbagemeldinger fra medlemmerne; at det har været en god uge, med mange
deltagere og god stemning og super gode flæskestegssandwich.
Dejligt at flere medlemmer har givet feedback på ugen, her noget af den feedback der er
kommet:
-

God uge!
Tilpas antal kampe
For få kampe, 2 kampe er for lidt – 5 kampe er for meget
Hvis der er små rækker, kunne man så lave en finale, så man får mindst 3 kampe
Kan der oprettes flere rækker, så der ikke kun er 2 rækker, men 3 rækker eller flere
Kunne man forestille sig at man skulle spille også om lørdagen inden festen – evt bare en
”sjov” turnering
Det med at have finaler samme aften er godt

Festen der blev afholdt om lørdagen har også fået rigtig god feedback fra dem der deltog.
-

God fest
Hyggeligt
God mad
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-

Kunne beløbet til maden sættes ned, man skal betale drikkevarer oveni
Tilmelding til maden var alt for tidligt
Kunne man selv tage mad med og grille?
Eller et andet alternativt koncept?

Fra bestyrelsens side en stor tak til dem der har stået for turnering og cafeteriet samt til
festudvalget.
Bestyrelsen har et stort ønske om at få flere tilmeldinger både til spilledagene men også til
festen til næste år.
Alle opfordres til at tænke på hvordan det kan lade sig gøre og give feedback til bestyrelsen
eller holdledere.
Der skal der laves et budget/budgetramme for næste års klubmesterskab.

Ad. 2:

DGI-holdturnering. Fra vores klub har der været 5 seniorhold og 2 ungdomshold tilmeldt DGI
turneringen.
Det ønsker vi som minimum skal tilmeldes igen til sæsonen 2022/23.
Alle der kan have lyst til at spille holdturnering kan melde sig til Lisbeth.
Igen her, hvordan får vi flere medlemmer til at deltage i holdturneringen?
Lisbeth sender desuden en mail ud til dem der var holdledere i år og ser om de vil fortsætte
eller om der skal findes nye holdledere.
Der er +20 som har meldt sig til Værløseturneringen også – men det er ikke en del af DGIholdkampene.
Den 7/6 er der et møde hos DGI Badminton hvor Christian deltager, hvor de ønsker feedback
på holdturneringen. Vores input er umiddelbart:
-

-

Ad. 3:

Kunne der oprettes rene damehold?
Er der mulighed for at lave yderligere rækker?
Der ligger alt for mange kampe i november måned
Kunne vi komme med i Københavns rækken i stedet for i Nordsjælland. Det er ofte de
samme hold vi møder og lange køreture og i nogle rækker er serie 1+2 lagt sammen og
3+4, som gør at det bliver nogle meget uens kampe
For ungdommen er ønsket at der laves en ren Sjællands række, da vores oprykkere skal
helt til Jylland for at spille og det er lidt langt.

Det er ved at være tid til sommerbadminton for senior spillere. Det bliver mandag og
torsdag, vi har hallen fra kl. 19, men der bliver sat spillerunder fra kl.19.15-20.45. Som
medlem er det gratis. Hvis der er plads og man kommer som gæst, koster det 40,- kr pr gang.
Tilmelding vil ske via Holdsport pr spilledag og det er muligt for alle senior spillere at tilmelde
sig.
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Sommerbadminton vil køre frem til ca. midten af august 2022. Holdsport vil blive opdateret
med spilletiderne for sommerbadminton i starten af juni måned og i august vil der blive
opdateret med spilletider for den nye sæson.

Ad 4.:

Næste sæson, 2022/23 er hallen booket, så både ungdom og senior samt banespillere har
samme spilletidspunkter som i denne sæson.
I den nye sæson vil der blive opkrævet fuldt kontingent, samt boldpenge. Tirsdagsspil bliver
igen betalbart og opkrævet 2 gange om året.
Generelt er holdene fyldt op, dog forsvinder der flere og flere fra Torsdag 1. Spg er om vi kan
finde flere spillere til denne tid?
Christian spørger Lotte F. om man kender nogen der kunne være interesseret eller om man
kunne få andre udefra med på holdet.

I forhold til Ungdommen, så har Stig afholdt forældre/barn spil arrangement en lørdag i maj
måned med stor succes.
Dette ønskes gentaget igen i den nye sæson. Stig kigger på mulige datoer.

Ad. 5:

Badmintonbolde:
Boldene bliver 7% dyrere i den kommende sæson. Da der er kommet ny boldkontrakt fra
RSL.
Vi skal blive bedre til at lave boldregnskab ude ved skabet. En idé er at lave én liste for hvert
hold uden at det skal angives præcis hvilken uge. Hvor man så bare sætter en streg når man
tager et boldrør. Desuden vil der blive en liste hvor man kan skrive på når boldene bruges til
holdkampe.
Det er vigtigt at man skriver på når man tager et boldrør. Der skal altid være en kuglepen til
rådighed.

Ad. 5:

Andet:
a. DGI-kurser:
Christian og Stig har været på et 6-timers førstehjælpskursus en lørdag og det var rigtig godt
med en opfriskning af viden.
Det er muligt som medlem af klubben at deltage i forskellige kurser igennem DGI Fra
bestyrelsens side ønskes det at 1-2 personer fra hver træning kommer på kursus så sig til hvis
I ønsker at deltage.
b. Træner om tirsdagen:
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Christian undersøger fortsat mulighederne for at få en ekstern træner på vores tirsdags
spilletid.
c. Sætte hold til træning?
Det fortælles at der findes et lille program fra Oliver, hvor man kan sætte hold lettere, så det
bliver nemmere for holdlederne. Bo undersøger om vi også på mandagsholdet må/kan gøre
brug af dette.
d. Mail til medlemmerne om sommerbadminton
Malene laver oplæg til mail til senior medlemmerne om tak for sæsonen og
sommerbadminton – og i samråd med Lena sendes dette ud medio juni.
e. Bestyrelsesmiddag
Bestyrelsen plejer at have en årlig middag og der kigges på planlægning af denne i august
2022.

Ad. 6:

Næste møde afholdes mandag 22. august 2022 kl. 20.05 i Hareskov Hallen.

