Referat af badminton-udvalgsmøde
afholdt i hallen onsdag den 13. december 2017
Deltagere:
Ole Hansen, Kurt Jensen, Thomas Gerber og Susanne Schmidt Jensen
1. Juleafslutning i badmintonafdelingen mandag den 18. december
U9 – U11 Juleafslutningen gennemføres på den måde, at der spilles på baner med sort plastic
fra kl. 17 – ca. 18. Der bliver ikke lavet kampprogram.
Der er æbleskiver og sodavand i cafeteriaet fra ca. kl. 18. Kurt og Susanne giver besked til Stig
om antal deltagere til æbleskiver.
Thomas sørger for, at alle spillerne er klar over starttidspunktet.
For U13 – U19 har der kun været en enkelt tilmelding, så juleafslutningen bliver aflyst for dem.
Susanne giver besked til alle spillere om aflysningen og tilbyder, at de kan tilmelde sig juleafslutningen for motionister og seniorer med start kl. 19.00.
2. Ungdomsspillernes træning om onsdagen
Der er generelt lav tilslutning til ungdomstræningen om onsdagen.
Ole og Thomas vil fortsætte træningen om onsdagen for U9 – U11.
De vil forsøge at differentiere træningen, så spillerne kan deles i øvede og mindre øvede med
forskellig træning i noget af træningstiden.
Thomas vil lave et opslag efter nytår om badmintontræning i håb om at tiltrække nye spillere.
Træningen for U13 – U19 aflyses onsdage fra kl. 17.15 – 18.45 i resten af sæsonen på grund
af, at der generelt er få eller ingen spillere til træning om onsdagen.
Spillerne kan i stedet spille onsdage kl. 19.00 – 20.00, hvis de selv finder sammen med andre
af spillerne til single eller double. De er også velkomne til at møde mellem kl. 20.00 og 22.00
og deltage i den træningsmulighed med blandede og skiftende hold, som ligger der.
Susanne sørger for, at spillerne får besked om aflysning af onsdagstræningen og tilbud om andre træningsmuligheder mellem kl. 19 og 22.
3. Træningsdragter til Thomas og Ole
Thomas og Ole følger selv op på bestilling af træner-træningsdragter til dem.
4. Kontingentbetaling
Ole vil gennemgå kontingentbetalinger og følge op på, om alle har fået betalt.

Som referent: Susanne

