
TØLLØSE BADMINTONCLUB                                          

Referat af Bestyrelsesmøde 
d. 11-10-17
kl. 19.00
hos Kirsten

Dagsorden

1 .  Til stede
2xKirsten og Jørgen

2.   Godkendelse af dagsorden
Godkendt med nyt punkt om face book og tilskud til internet.

3.   Nyt fra formanden
Intet at bemærke

4.   Nyt fra kassereren
Intet at bemærke

5.   Ungdom – Forældre børn badminton – Skolebadminton
Det var et rigtig godt besøgt møde med mange nye forældre og børn. Forældre skal huske at 
tilmelde, når der er spisning. Vi fik gennemgået tilmelding til stævner på nettet. Tilmelding 
skal gå til klubben – ikke til Badminton Danmark. Kristian fortalte om den kommende sæson – 
hvordan det foregår. Bodil fortalte også om sine oplevelser med torsdagsholdet. 

Der er planlagt 4 søndage til forældre-/børn-badminton, første gang den 12/11-17. Kirsten AA 
undersøger de andre datoer. En af søndagene kunne bruges til en lille turnering, hvor vi kan 
invitere de omkringliggende klubber. 

Kirsten AA fortalte, at hun har alle fire skoler tilmeldt til skolebadminton via DGI. De 
henvender sig selv til skolerne. Kirsten AA rykker Rasmus (DGI) om det videre forløb. 

6.   Motionister + Slotshallen
Jørgen har været der i torsdags. Der var åbent, men der var låst til nettene. Han måtte over på 
skolen og hente nøgle. Jørgen vil aftale med skolen, om vi kan få et tlf.nummer til den 
vagthavende lærer, hvis der ikke er låst op.

7.   Trænersamarbejde Bukkerup – Vipperød og Tølløse.
Første gang var gået fint. Alle trænerne havde været der. Jørgen aftaler nærmere med Kristian –
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også vedr. en søndagsturnering. 

8.   Mobil pay
Da det er overgået til selvstændigt selskab under Danske Bank, skal vi næsten starte forfra. 
Kirsten AA har indsendt informationer ind til det nye selskab. 

9.   Hjemmeside/Facebook
Trænerne skriver til Helle om deres nye tiltag. Dette skal efterfølgende lægges på 
hjemmesiden. 

Kirsten LA fortalte om det webinar om Facebook, hun deltog i. Det havde været rigtig godt, så 
nu kan hun få oprettet både en side til klubben og en eller to grupper til ungdom og motionister.
Der skal bruges en eller to mere til at opdatere og lægge indlæg på siderne. Trænerne skal 
spørges, og Kirsten skal også have nogle billeder til at lægge på.  

10. Internet i hallen
Det blev drøftet, om vi vil være med til at betale for driften af internet i hallen. Det blev 
besluttet at give et årligt tilskud på kr. 2.000. Dette kun hvis hallens øvrige brugere/klubber vil 
give det samme. Det skal drøftes igen til næste bestyrelsesmøde i hallen. 

10. EVT
Intet.

Næste møde.
Tirsdag den 14. november kl 19. i hallen – evt. med Tommy. Kirsten AA spørger ham.
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