TØLLØSE BADMINTONCLUB
Referat af Bestyrelsesmøde
d. 17-01-17 kl. 19.00
hos Jørgen

Dagsorden
1 . Til stede
Jørgen og 2 x Kirsten.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
3. Nyt fra formanden
Formanden har fået flere forespørgsler, om vi har MobilePay til betaling for bolde?
Kirsten AA oplyser, at hun har undersøgt muligheden, og hun vil vende tilbage, når hun har
den endelige løsning. Og denne løsning vil KUN være til betaling for bolde.
Han henviste til de mails, han havde sendt rundt siden sidst.
4. Nyt fra kasseren
Hvis nogen klager over, at man ikke modtager mails fra bestyrelsen, kan det anbefales at
tjekke sit spamfilter. Kirsten AA undersøger en aktuel betaling.
5. Ungdom
Intet.
6. Motionister
Vedr. medlemsmødet. Se herunder.
7. Medlemsmøde
Der blev afholdt et velbesøgt medlemsmøde den 10. januar med ca. 30 medlemmer. Der er
referat fra mødet på hjemmesiden. Og referatet sendes til medlemmerne.
Bestyrelsens konklusion fra medlemsmødet bliver, at vi i første omgang foreslår, at vi rykker
en halv time, dvs, til kl, 19.30. Hvis dette ikke kan vedtages i aktivitetsudvalget vil banerne
blive fordelt ved lodtrækning.
8.

Generalforsamling
Hvis der skal afgives en time, skal vi først finde ud af, efter hvilket princip de resterede baner
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skal fordeles.
Først spørger vi, om de spillere, der har timen fra 19-20, vil flytte under alle omstændigheder.
Når banerne skal fordeles, skal én spiller fra hver bane møde op i hallen, og der vil blive
lodtrækning om den enkelte bane. Den der møder op skal have navne på de andre spillere på
banen med.
Ovennævnte ændringer skal vedtages på generalforsamlingen, og forslaget til ændringer
sendes til medlemmer før generalforsamlingen.
9. DGI
Vi har tilmeldt os forløbet vedr. foreningsudvikling via Bevæg dig for livet, som vi har fået
tilbudt fra kommunen, Jens Albagaard. Vi får konsulent Tommy Kristoffersen som underviser.
Første møde er aftalt til 15. februar i hallen kl. 18.00.
10. Evt.
Intet.
Næste møde.
Aftalt til den 15. februar i hallen.
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