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Bestyrelsesmøde 
d. 25-04-17 
kl. 19.00
hos Kirsten

Dagsorden

1 .  Til stede
Jørgen og 2 x Kirsten

2.   Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3.   Nyt fra formanden
Ikke noget. 

4.   Nyt fra kasseren
Kirsten oplyste, at der var mange nye indmeldelser fra børn. Hun vil snakke med Helle om at 
oprette et hold 2017/18 uden opkrævning, så de først bliver opkrævet fra sæsonstart. 
Torsdagsholdet får også frugtordning. 
Kirsten har en invitation til et arrangement i Vejle den 10. juni. Jørgen og Kirsten AA tager 
med. Kirsten LA kan desværre ikke. 
Vi aftaler, at vi inviterer Helle til et møde, så vi kan drøfte de nærmere regler for betaling med
Mobile Pay m.v. Kirsten AA kontakter Helle. 

5.   Timefordeling
Det er nu en realitet, at vi nu har mistet vores time torsdag ml. 19-20. Vi vil skrive ud til alle 
og oplyse, at der er mulighed for tid enten på Slottet torsdag ml. 18-20 eller om tirsdagen i 
Hallen ml. 21-22 (denne time får vi af gymnastikken). Det er spillerne fra torsdagstimen, som 
har fortrinsret. 
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6.   Næste sæson
Vi planlægger med 4 forældreweekender i løbet af næste sæson. Vi melder ind til Dorthe, at 
vi gerne vil have 4x3 timer lørdag eller søndag i løbet af sæsonen – bare ikke i efterårsferien 
og vinterferien. 
En af dagene skal bruges til at promovere klubben med ”Vi elsker badminton”. Nærmere 
aftales senere. 
Da vi nu har to steder, vi spiller, er det vigtigt at blive bedre til at holde sammen på klubben. 
Man kunne invitere til fællestræning for motionister i Slottets hal torsdag fra 19-20. 
Kirsten AA foreslår, at vi får et fast nyt punkt på dagsordenen: Bevæg dig for livet. Og til 
næste møde skal vi ha Tommy med, så vi får lavet en status på, hvor vi er. Kirsten LA skal 
huske at lave udkast til et årshjul. Kirsten LA skriver og ber Tommy om forslag til mødedato 
inden sommerferien. 
Vi vil gentage successen med Skolebadminton. Vi vil både invitere Sejergårdsskolen og TC. 

7.   Mobile Pay
Kirsten AA har sendt det hele ind til banken, og nu afventer vi fra banken.

8.   EVT.
Intet. 

Næste møde.
Aftales med Tommy hhv. Helle inden sommerferien. 
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