
Referat af badmintonudvalgsmøde 
afholdt hos Kurt og Susanne onsdag den 2. maj 2018 

 
 
Deltagere: 
Ole Hansen, Kurt Jensen og Susanne Schmidt Jensen 
 
 
1. Evaluering af sæsonen 2017/2018 

Der har været for få ungdomsspillere. Vi skal eventuelt sætte kriterier for antal for at gå i gang i 
næste sæson. 
 
Af de 12 motionsbaner om mandagen har 10 været booket, hvilket er ganske fint. 
Kun 2 af 6 baner har været booket om onsdagen. 
Flere spillere fra sæsonen 2016/2017 er stoppet. 
Vi må gøre noget for at få fat i flere spillere til næste sæson. 
 
Der er kommet nye turneringsspillere til, hvilket er meget positivt. 
Det er ikke sikkert, der er spillere til seniorholdet i næste sæson. 
 
Både ved juleafslutning og klubmesterskabet for motionister og seniorer har der været god til-
slutning og stemning. 
Det vil nok være ok med afvikling på samme måde i den næste sæson. 
 
Salg af bolde og betaling for bolde i forbindelse med træning går ca. lige op med udgiften til 
indkøb af bolde. 
 

2. Aflønning af trænere 
Søren er aflønnet i henhold til kontrakt. 
Thomas bør aflønnes – men det skal stemmes af i hovedbestyrelsen. 
 

3. Nøgler (medbringes til mødet) 
Ok – men har Thomas nøgle? 
 

4. Træningsdragter til trænere 
Til Ole og Thomas når ny sponsoraftale er på plads. 
 

5. Er alle kontingenter for sæsonen 2017/2018 betalt? 
Kurt og Susanne gennemgår liste fra Ole og rykker, hvis der er nogle, der ikke har betalt. 
 

6. Orientering fra hovedbestyrelsen 
Kurt orienterede om, hvad der havde været behandlet i hovedbestyrelsen. 
 
Ole havde følgende forslag: 

 Evt. ½ kontingent 1. år for nye medlemmer 

 Økonomi i enkeltafdelinger bør tages op / laves om. F.eks. skal kontanter fra boldbeta-
ling indsættes via egen konto. 

 
7. Træning ungdom 2018/2019 

U13 – U19 ophører. 
 
U9 – U11 skal max træne 1 time pr. gang.  
Der skal være minimum 8 tilmeldte spillere den 1. september - ellers ophør. 
Hvis spillere nok så træning mandag + onsdag fra kl. 16.00 – 17.00. 
Ole vil gerne være træner, men der skal være flere hjælpetrænere. 
 
 



8. Haltider 2018/2019 
Vi vil gerne bibeholde træningstider for motionister og turneringsspillere mandag og onsdag – 
dog måske med tilbud om træning/vejledning for nybegyndere om onsdagen.  
 
Kurt overvejer, om han kan og vil stå for træningen, og hvem der ellers kan tage del i det. 
Det kan f.eks. være på 2 baner for max 8 deltagere. 
 
Øvrige baner kan bruges som hidtil til træning og kampe som i sæsonen 2017/2018. 
 

9. Kontingent 2018/2019 
Hovedbestyrelsesbeslutning. 
 
Hvis det bliver besluttet at tilbyde opdeling af kontingent i flere rater, foreslår vi max 3 rater pr. 
sæson. 
 
Vi foreslår uændrede kontingenter i badmintonafdelingen – dog eventuelt med intropris i 1. sæ-
son for nye medlemmer. 
 

10. Datoer for: 
Opstart (tilmelding?)  
1. mandag i september = den 3. september. 
På grund af nyt medlemssystem skal alle medlemmer tilmeldes igen. 
Vi skal overveje at holde en tilmeldingsaften den 20. august, hvor vi kan hjælpe med opret-
telse, hvis systemet er køreklar. 
 
Årsmøde 
Torsdag den 27. september kl. 19 med øl/vand. 
 
Juleafslutning 
Mandag den 17. december 
 
Julepause 
Uge 52 + uge 1 
(sidste spilledag før jul er onsdag den 19. december, og første spilledag i 2019 er mandag den 
7. januar). 
 
Klubmesterskab / sæsonafslutning 
Klubmesterskab mandag den 25. marts. 
 
Sidste spilledag onsdag den 27. marts. 
 

11. Priser på opstrengning 
Prisen på opstrengning sættes op til 150 kr. fra august 2018. 
Husk besked til Lotte og ændring af opslag + på hjemmesiden. 
 

12. Boldskab 
Giver ikke det fugt, som det skal. 
Der er bestilt service til sidst i maj. 
Ved skift til køb af andet boldmærke er det eventuelt muligt at låne et fugtskab. 
 

13. Eventuelt 
Vi vil gerne have et ekstra udvalgsmedlem – og meget gerne en motionist eller forælder. 
Obs i forbindelse med årsmødet. 

 
Næste møde: Mandag den 20. august kl. 19.00 
 
Referent: Susanne 


