TØLLØSE BADMINTONCLUB
Referat af Bestyrelsesmøde d. 15-06-16
Hos Jørgen Nielsen
Kl. 19.oo

Dagsorden
1 . Til stede
Jørgen og 2xKirsten
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
3. Foreningsudvikling fra DGI – Er det relevant for os?
Bestyrelsen drøftede, om det er en ide for os at være med i dette forløb. Der var enighed om, at vi
vil prøve at kontakte Vipperød og Hvalsø Badminton og evt. Smut BG. Jørgen kontakter og
opfordrer til at se mere på DGI.
Endvidere blev det besluttet at tage initiativ til et medlemsmøde efter sommerferien, så vi kan få
nogle input fra medlemmerne.
4. Hvad med det sociale i vores klub – nogen ideer? Kan vi lave noget klubliv?
Der skal oprettes en Facebook side hen over sommeren. Det gør Kirsten LA. Når den er oprettet,
skriver vi ud til alle medlemmer med et link og opfordrer til at melde gode ideer ind. Kirsten AA
finder ud af mere om Badmintonsportens Dag.
5. Ungdomstrænere til næste år
Vi vil spørge Julie og Kristian igen til hhv. mandag og torsdag. Kristian har meddelt, at han nok er
meget tvivlsom til næste sæson. Derfor må vi nok lede efter alternativer. Tiderne er mandag: 15-18.
Træning kan nok først starte 15.30. Torsdag 15-17. Træningsstart 15.30.
Det kunne overvejes at spørge på skolerne, om der skulle være nogen blandt lærerne eller eleverne,
der vil være interesseret i at være træner.
6. Onsdagsspillere – succes eller fiasko. Har vi stadig timerne?
Timerne er givet tilbage til håndbolden, som nu kan spille alle timer. Det skal skrives på
hjemmesiden, at vi ikke har timerne mere.
7. Samarbejde med andre foreninger og Tølløse-Hallen. (Frivillig Fredag i Tølløse)
Bestyrelsen fandt, det kunne være spændende at lave en Frivillig Fredag i Tølløse, som er den 30.
september 2016. 2 x Kirsten tager fat på opgaven. Kirsten LA taler med Fællesskab Tølløse, for at
høre, om de vil være med. Meningen er at få fat i så mange foreninger som muligt til at lave noget
fra deres forening. Kirsten AA finder ud af mere konkret om dagen.
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8. Tildeling af haltimer
Der var møde i aktivitetsudvalget den 14. juni. Gymnastikken vil gerne ha vores time fra 19-20
torsdag, da de har træner og planer om et nyt springhold for 12-16 årige. Der blev fremlagt
beregninger, som viste tal fra alle klubber og der blev henvist til Holbæk kommunes anvisninger om
optimal udnyttelse af lokaler og prioritering af ungdom.
Bestyrelsen er ikke enig i denne udlægning og føler, at badminton mere eller mindre er ved at blive
nedlagt. Vi finder, at det ligeså godt kan være gymnastikken, som flytter et hold om tirsdagen. Vi
skal ikke straffes, fordi vi fik en dårlig opstart sidste år, da vi mistede vores træner lige før
sæsonstart. I badminton har vi ikke andre steder at træne end i hallen. Gymnastikken har
gymnastiksalen på skolen også.
Vores forslag er, at gymnastikken kan bytte et af holdene om tirsdagen. Er alle hold springhold?
Kan man ikke ha to springhold samtidig? Og igen, det er en ny aktivitet, der oprettes, og der er jo i
forvejen ikke mere plads i hallen til nye aktiviteter.
Vi giver ikke timen fra os frivilligt. Det er en kedelig tendens, at vi igen oplever, at gymnastikken
tryner os i badminton, fordi de har så mange flere medlemmer, end vi har. Det er ikke ok at gå på
strandhugst på andres timer.
9. EVT.
Intet.
Næste møde.
Aftales løbende.
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