
Referat af badminton-udvalgsmøde 
afholdt hos Kurt og Susanne tirsdag den 16. maj 2017 

 
 
Deltagere: 
Charlotte Melgaard, Michael Jørgensen, Ole Hansen, Kurt Jensen og Susanne Schmidt Jensen 
 
 
Der var ikke lavet dagsorden til mødet. 
 
Charlotte og Michael deltog i den første del af mødet for at overdrage materiale, adgangskoder, 
nøgler m.v. til Ole, Kurt og Susanne. 
 
Det blev aftalt, at Charlotte fortsætter med opgaven med at opstrenge ketchere. 
Ketchere til opstrengning kan afleveres hos Charlotte med oplysning om navn, tlf.nr. og antal kg på 
opstrengningen. 
 
Som tak for deres store indsats i badmintonafdelingen fik Charlotte og Michael en gave, inden de 
forlod mødet. 
 
 
Herefter konstituerede det nye badmintonudvalg sig sådan: 
Formand – Kurt 
Økonomiansvarlig – Ole 
Næstformand/sekretær – Susanne 
 
Ole klarer det praktiske vedrørende fuldmagt og oprettelse af kort til kontoen i Sparekassen-Fyn. 
 
Vi drøftede ønsker til timer i hallen i den kommende sæson og var enige om at ønske det samme 
som i sæsonen 2016/2017 (mandage kl. 16.15 – 22.00 og onsdage kl. 16.15 – 20.00) + onsdage 
kl. 20.00 – 22.00. 
De yderligere timer om onsdagen kan give mulighed for at lægge alle turneringshjemmekampe om 
onsdagen og at lave et nyt tiltag for bestående og nye medlemmer med spil og socialt samvær på 
tværs for både motionister og turneringsspillere. 
 
Vi var enige om, at hvis der fortsat skal være en ungdomsafdeling, er det vigtigt at have en eller 
flere trænere. 
Kurt kontakter træneremne til at stå for træningen for alle ungdomsspillere én gang pr. uge. 
Ole kontakter flere træneremner, der på skift kan stå for træningen den anden gang hver uge. 
 
Aftalt at vi skal overveje muligheden for at afholde motionsstævner på sigt. 
 
Kurt skal oprette mail-adresse til badmintonafdelingen, så udvalgets medlemmer har adgang til at 
se alle mails til afdelingen, og mail-adressen kan fortsætte, når der med tiden kommer nye med-
lemmer i udvalget. 
 
Susanne vil forsøge at få opdateret hjemmesiden vedrørende badminton. På næste møde skal vi 
gennemgå de enkelte underpunkter og afstemme, hvilke oplysninger der skal med under disse. 
 
Emner på dagsordenen til næste møde: 

 Budget 

 Opgavefordeling i udvalget 

 Eventuel deltagelse i udviklingsforløb via DGI / Badminton Danmark 

 Hjemmesiden 
 
Næste møde: Tirsdag den 27. juni kl. 19.00 hos Ole. 
 
 
Som referent: Susanne 


