Medlemsmøde i Badmintonklubben den 10. januar 2017

Ca. 30 medlemmer og 3 bestyrelsesmedlemmer var til stede. Bestyrelsen var meget glade for den store
opbakning til mødet men modsat meget skuffet over, at hverken gymnastikken eller hallens bestyrelse ville
deltage.
Kirsten Andersen, kasserer i Tølløse Badmintonklub bød velkommen til medlemmerne og lagde op til
debatten. Kirsten oplyste, at klubben – forud for mødet - havde inviteret formanden eller et medlem fra
gymnastikforeningen, men ingen havde ønsket at deltage i mødet. Hun oplyste vores tider, som er mandag
fra 15-23 og torsdag fra 17-23. Hun oplyste endvidere, at gymnastikken har et ønske om at udvide sine
aktiviteter med en time om torsdagen fra 19-20, og den time er jo badmintonklubbens i øjeblikket. Det har
været drøftet i Aktivitetsudvalget under Halbestyrelsen ifm. med den årlige timefordeling, men der kunne
ikke opnås enighed, idet badmintonklubben ikke frivilligt ville afgive timen. Hen over sommeren var der
forhandlinger, men der blev ikke fundet en løsning, derfor forblev timefordelingen status quo i denne
sæson. Vi ved, at vi vil få diskussionen igen næste sæson. Derfor havde bestyrelsen indkaldt til dette møde,
og Kirsten afsluttede sit indlæg med at håbe på, at der ville blive en god debat.
Hun håbede inderligt, at det ikke ville ende med, at medlemmerne ikke vil spille mere.
Fra medlemmerne kom følgende kommentarer:













Flere medlemmer oplever at flere baner står tomme, selv om de er udlejet. Måske skal vi fra næste
sæson ”true” med, at banen bliver inddraget, hvis spillerne ikke dukker op?
Der bliver spurgt ind til ungdommen? Der kommer mange nye tilflyttere med børn til byen, men de går
primært til gymnastik, håndbold eller fodbold. Det er ikke in i øjeblikket at gå til badminton.
Flere foreslår, at vi kan rykke det hele til Stestrup. Er der ledige baner? Henrik Nielsen fra Stestrup
oplyser, at der ikke er så mange baner på samme tidspunkt, og der er ikke badminton i Stestrup om
torsdagen.
Generelt er holdningen, at da det er et nyt tiltag i gymnastikken, er det ikke rimeligt, at vi smider et hold
badminton ud, hvis der ikke kommer nok til et nyt hold. Ved man overhovedet, om der er grundlag for
holdet.
Det blev også foreslået, at gymnastikken rykker til gymnastiksalen, men da det nye ønskede hold er et
springhold, kan dette ikke lade sig gøre.
Det bliver også påpeget, at der skal være plads til seniorerne. De skal jo også ha mulighed for at dyrke
motion.
Vedr. tomme baner blev det foreslået, at man bruger Facebook til at oplyse, at der er en tom bane. Så
kan andre medlemmer – eller ikke-medlemmer komme og spille. Hertil oplyste bestyrelsen, at FB-siden
er på vej, og at det helt sikkert er en god ide med at melde tomme baner ind. Man kan også bruge FBsiden til at efterlyse en spiller, hvis man mangler én.
Det blev foreslået, at der spilles hver anden torsdag til en begyndelse. Altså skiftevis mellem badminton
og gymnastik.
Det blev oplyst vedr. de tomme baner, som ligger sent, at det måske er medlemmer som har booket
dem for i næste sæson at søge om at komme i betragtning til en tidligere bane.

Kirsten takkede for alle input, og hun foreslog herefter, at man skulle tage en snak ved bordene og komme
med forslag til, hvordan man kunne løse problematikken. Disse forslag skal bruges, hvis klubben ender med
at skulle afgive timen næste sæson. På den måde kan vi være på forkant med situationen.
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Forslag:













Statistik på banerne. Vi finder nogle medlemmer, der hhv. mandag og torsdag, i en periode tjekker,
om banerne er i brug. Evt. Gorm.
Det undersøges, hvor meget ledig kapacitet, der er i Stestrup.
Der tjekkes mulighed for at spille i andre haller i byen (skolernes).
Kan man finde 5 baner samtidig på samme tid et andet sted.
Ny lodtrækning næste sæson om alle baner – ikke kun torsdag.
Man kan rykke det hele en halv time. Dvs. gymnastikken får til 19.30, og de efterfølgende
badmintontimer rykkes tilsvarende en halv time.
Lobbyarbejde ift. at stemme for vores tider.
Man laver en forundersøgelse, om alle vil have de samme timer næste år – og også bruge timen.
Brug af Facebook, når der er tomme baner, og når man mangler en spiller. Herved optimeres
brugen af alle baner.
Undersøge om der er en time tirsdag fra 21-22.
Undersøge om nogen vil spille på sene tidspunkter. Alle rykker en time.
Alle sportsgrene bytter dage.

Bestyrelsen takkede for de mange gode forslag og input, som vil indgå i det videre arbejde. Endvidere
opfordrede Kirsten medlemmerne til at komme til generalforsamlingen, som i år er den 21. marts kl. 19.00 i
hallen.
Tak for i aften.

