
TØLLØSE BADMINTONCLUB                                          

Referat af Bestyrelsesmøde 
d. 03-08-17
kl. 19.00
Hos Kirsten 

Deltagere. Bestyrelsen + Bodil, Bent, Henrik, Kristian og Hanne.
Vi skal tale sæsonstart og hjemmeside.

Dagsorden

0. Ungdom, trænere m.v.
Jørgen fortæller om nyt fra DGI. Der kan komme en træner mandag og torsdag. Vi foreslå den
første uge i oktober, mandag den 2. og torsdag den 5. oktober. Det vil forekomme 2 x 2 
gange. Jørgen undersøger, om det er 4 gange pr. klub. 
Det er trænerne, der styrer, hvordan fordelingen bliver på mandag og torsdag. Som 
udgangspunkt er det de øvede om mandagen og nybegyndere om torsdagen.  
Der skal en annonce i avisen om nybegyndere om torsdagen. Der skal også hænges op på 
skolerne. Det gør Bent og Henrik på hhv. Sejergårdsskolen og Kildedamsskolen. 

Sæsonen starter mandag den 28. august og torsdag den 31. august. 

Der udarbejdes seddel til uddeling med hvad trænerne vil ha stående. Kirsten AA laver udkast
ud fra stikord. 

Der er forældremøde den 25. september (forældre/børn) Der spilles fra 17-18 og så spises der 
fra 18-20. Flæskestegssandwich. Her vil Kristian også vise, hvordan man tilmelder til stævner
via hjemmesiden. 

Kristian undersøger mulighed for at tilmelde til stævner. Der er 6 klubber tilmeldt. Det 
handler om, at børnene prøver at komme til stævner. 

Kristian laver selv et brev til sine egne ”gamle” børn. 

Der skal købes nyt udstyr: 
Ketsjere
Ærteposer
Skumgummibolde
Hvis der opstår ønsker hen ad vejen meldes de ind til Kirsten. 
Vedr. nøgle til musikskabet. Jørgen undersøger med Lasse om der skal laves nye nøgler. 
Bodil skal ha nøgle til rummet. 
Alle tre skal ha træningstøj. Kirsten AA sender et link til Bodil. 
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1 .  Til stede (se ovenfor)

2.   Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3.   Nyt fra formanden
Intet at bemærke

4.   Nyt fra kasseren
Helle får besked om at sætte opkrævning i gang. 

5.   Ungdom
Under pkt. 0. 

6.   Motionister + Slotshallen
Der er nu styr på de baner, som skal flytte fra hallen til slottet. Jørgen aftaler med Erik 
Kjærgaard de nærmere praktiske forhold på slottet. Hvis nogen af holdene, som er flyttet til 
slottet, ønsker at få tilbudt evt. ledige baner i hallen, har de førsteret til dette. 

7.   Træner samarbejde Bukkerup – Vipperød og Tølløse.
Under pkt. 0

8.   Mobil pay
Kirsten AA rykker Danske Bank. 

9.   EVT.
Intet. 

Næste møde: Tirsdag den 19. september 2017, kl. 19.00 i hallen. 
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