
Referat af badminton-udvalgsmøde 
afholdt hos Ole mandag den 26. juni 2017 

 
 
Deltagere: 
Ole Hansen, Kurt Jensen og Susanne Schmidt Jensen 
 
Dagsorden: 
1. Orientering fra hovedbestyrelsen v/Kurt 
2. Budget – herunder kontingent sæsonen 2017/2018 
3. Haltider – hvem træner hvornår og hvordan? 
4. Trænere 
5. Opgaveliste/fordeling af opgaver 
6. Datoer for:  

o Tilmelding? – herunder hvordan? 
o Juleafslutning 
o Julepause 
o Årsmøde 
o Klubmesterskab/sæsonafslutning 

7. Refusion af stævnegebyr? 
8. Fotografering 
9. Eventuelt 
 
 
1. Orientering fra hovedbestyrelsen v/Kurt 

Kurt oplyste, hvad der var blevet drøftet på det sidste hovedbestyrelsesmøde og at næste mø-
de bliver afholdt den 7. august. 
 
Medlemmer i afdelingen opfordres til at melde sig til at deltage i praktiske opgaver – f.eks. om-
deling af Bøgebladet, hjælp til Egnsfest m.v. 
Der mangler et medlem til Sponsorudvalget og Egnsfestudvalget. 
 

2. Budget – herunder kontingent sæsonen 2017/2018 
Vi lagde budget for sæsonen 2017/2018. 
 
Kontingent i den kommende sæson er uændret for ungdom, da det blev forhøjet i sæsonen 
2016/2017, samt for motionister. 
For senior og veteran hæves prisen med 100 kr. - fra 750 til 850 kr. begrundet i muligheden for 
at træne både mandage og onsdage i den kommende sæson. 
Prisen for at træne onsdage kl. 20.00 – 22.00 er fastsat til kr. 850 + betaling for bolde kr. 20 pr. 
gang. 
 

3. Haltider – hvem træner hvornår og hvordan? 
Som i 2016/2017 
+ onsdage kl. 20.00 – 22.00, der vil være åben for alle fra U17 og op. 
 

4. Trænere 
Kurt taler med vores træneremne til træning af ungdomsspillerne 1 gang pr. uge. Kurt aftaler 
med træneren, om det skal være mandage eller onsdage. 
 
Ole aftaler med mulige træneremner til sammen med Ole på skift at stå træningen af ung-
domsspillerne den anden ugedag. 
 
Kurt laver aftale med Thomas Gerber, der har tilbudt at hjælpe ved træningen af de yngste 
ungdomsspillere. 
 

5. Opgaveliste/fordeling af opgaver 
Den tidligere udarbejdede liste med arbejdsopgaver i badmintonafdelingen blev gennemgået 
og ajourført – og opgaverne fordelt. 



 
6. Datoer for:  

o Tilmelding? – herunder hvordan? Der holdes ikke tilmeldingsarrangement. Vi vil overveje 
at lave et andet arrangement for medlemmerne i løbet af sæsonen. 

o Juleafslutning – mandag den 18. december 2017. 
o Julepause – Efter juleafslutningen til og med mandag den 1. januar. Der vil dog være mu-

lighed for at træne onsdag den 20. december kl. 19.00 – 22.00, hvis hallen er åben.  
Der er desuden ikke træning for ungdomsspillerne i uge 42 og uge 7. 

o Årsmøde – Er afholdt den 2. maj – næste årsmøde vil være i september/oktober 2018. Da-
to bliver aftalt på et senere tidspunkt. 

o Klubmesterskab/sæsonafslutning – Sidste spilledag er onsdag den 21. marts 2018. Om 
der skal afholdes klubmesterskab eller andet arrangement aftales senere, når vi kender an-
tallet af spillere i sæsonen. 

 
7. Refusion af stævnegebyr? 

Nej. Spillerne betaler selv stævnegebyrer. 
 

8. Fotografering 
Vi skal have taget billeder til hjemmesiden. Ole sender et billede til Susanne. 
 

9. Eventuelt 
Når Susanne er blevet oprettet på Facebook, skal der skrives opfordring til at finde sammen til 
hold til motionstimerne, så de er klar til tilmelding i august. 
 
Susanne tilretter/opdaterer hjemmesiden. 
 
Det nye tiltag med træning for alle onsdage kl. 20 – 22 skal markedsføres.  
Alle skal være obs på at udbrede det.  
Susanne laver ”opslag” til skærmen i hallen, hjemmesiden (gerne til forsiden) og på Facebook.  
Det vil være fint, hvis vi kan hænge opslag op i Brugsen og på arbejdspladser i byen. 

 
 
Næste møde: Midt i august 2017 
 
 
Som referent: Susanne 


