
TØLLØSE BADMINTONCLUB                                          

Referat af bestyrelsesmøde 
d. 04-10-16
kl. 19.00
Tølløse Hallen

 

Dagsorden

1 .  Til stede
Jørgen og 2 x Kirsten

2.   Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3.   Nyt fra formanden
- Reception hos DGI Roskilde torsdag den 6. oktober 2016, 15-17. Vi kommer alle. 
- Skolebadminton den 7. og 14. november samt forældredag lørdag den 12. november kl. 14-
16. Se mere på dgi/skolebadminton. 
- Mht. banerne torsdag fra 15.30-17 har vi ingen træner, og da der kun er 3-4 fremmødte, har 
vi tilbudt dem at de kan komme på mandagsholdet. Hvis de ikke kan det, kan de få deres 
kontingent retur. Timerne ”gemmer” vi, til vi ser hvordan det går med skolebadminton i 
november, og hvis det viser sig, at det er en succes, kan vi bruge de timer til de nye spillere. 

4.   Nyt fra kasseren
Vi rykker efter efterårsferien. Hvis nogen ikke kan betale via dankort, får de en mail med et 
link til kontonr., som de så kan betale via. Kirsten tjekker ligeledes, om der herefter er ledige 
baner til fordeling. 

5.   Ungdom ( træner )
Jørgen blev ringet op af én som måske kunne træne torsdag, men det viste sig ikke kunne lade
sig gøre. Der havde været et par andre mulighederne, men det kunne heller ikke passe. Se 
ovenfor vedr. brug af tiden. 

6.   Motionister medlemsmøde
Vi holder medlemsmødet i januar. Vi inviterer til lidt mad kl. 18.00 og mødet starter 18.30. 
Det vil ryste lidt sammen og medlemmerne får mulighed for at snakke sammen inden mødet. 
Emnet er ”tvungen afgivelse af timer i hallen – herunder klubbens fremtid”. Alle timer er i 
spil? Hvordan er mulighederne for at leje timer andre steder i byen? Måske kan vi lægge 
timen ”voksenfjer” ind fra 20-21 (til sporadiske spillere). En anden mulighed er 
”Badmintonfitness”, som en god og sjov motionsmulighed. Kirsten LA sender mail til Gorm 
med forespørgsel. Der sendes forvarsel på mail ultimo november med oplysning om, at der er 
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tilmelding til mad. Vi inviterer også forældre til børnene. Vi uddeler invitationer i 2. uge i 
december. 

7.   Opfølgning fra mødet med Matthias
Vi tager ideerne med i vores videre arbejde. 
Der skal snarest muligt gang i vores FB-side. 

8.   vt.
Jørgen har prøvet at ringe til Jesper for at høre, hvor vi kan få reservedele til vores 
opstrengningsmaskine. 

Næste møde: 25. oktober 2016 kl 19 i Hallen. 
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