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Udvalgsmøde i badmintonafdelingen 
Onsdag den 6. maj 2015 i hallen 

Dagsordenspunkt. Referat. Aktionspunkt 

Evaluering af sæsonen 
2014/2015 

Vi har set en lille fremgang i 
ungdomsspillere, men stor 
tilgang af nye spillere. Nedgang i 
antallet af motionsspillere, samt 
en nedgang i antallet af 
ungdomsspillere, der har været 
til stævner. Sidste sæson, har vi 
sat gratis og uforpligtende 
sommerbadminton i gang, for at 
tiltrække flere spillere, især 
motionister (Man betaler kun 
boldpenge). 

Ingen yderligere aktion. 

Orientering til og fra 
hovedbestyrelsen 

Mere åbenhed og generelt bedre 
kommunikation til og fra 
Hovedbestyrelsen er ønskeligt. 
Manglende orientering i 
kommunikationsvejen fra 
hovedbestyrelse via formand til 
udvalg. 

Øget vidensdeling og forbedret 
kommunikation gennem deling 
af information. Referater fra 
hovedbestyrelse videresendes til 
udvalgsmedlemmer. Referater 
fra Badmintonudvalgets møder 
publiceres på BIF´s hjemmeside. 

Skift på 
formandsposten/konstituering 
 

Freddy Kjær Jensen, Formand 
Kurt Jensen, Ungdomsformand 
Charlotte Melgaard, 
Næstformand 
Michael Jørgensen, 
Økonomiansvarlig 

Der ønskes yderligere at tilføre 
et medlem til udvalget, meget 
gerne en forældre, der kan 
repræsentere ungdomsspillerne. 
 Formand søger for at der altid 
er et udvalgsmedlem tilstede på 
hovedbestyrelsesmøder. 

Haltider 2015/2016. Hvem 
træner hvornår? 

Samme som forrige sæson. 
Mandag: 16-22 
Onsdag: 16-22 

Viderebringes på 
fordelingsmødet. 

Stævner 2015/2016 
 

Vi havde budt ind på 5 stævner 
for den kommende sæson, men 
er kun blevet tildelt 1. DGI 
udvælger haller ud fra bl.a. hal 
lejen til stævnerne. Ønske om at 
få etableret begynderstævner. 

Kurt tilmelder til kursus i 
CUP2000, som snart afholdes. 

Træning ungdom. Trænere? U9-U11 vil i den kommende 
sæson varetages af Charlotte 
Melgaard. U13-U19 der er for 
tiden ingen træner. Freddy har 
et muligt emne, ved dog ikke om 
det kan holdes indenfor de 
eksisterende økonomiske 

Freddy kontakter emne. 
Alle i udvalget skal have det i 
tankerne i den kommende tid, 
for at finde en træner til U13-
U19. 
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rammer. 

Kontingent. Hvad skal det 
være?(Budget) 

Kontingentsatserne bibeholdes 
idet regnskabet for sidste år, 
viste et lille overskud. Der ses 
således ingen grund til at øge 
indtægterne. Dette er dog under 
forudsætning at vi kan bibeholde 
samme antal af motionsspillere. 
Hvis vi ikke kan forsætte med 
afløser på samme vis, som vi 
altid har gjort, vil der forsvinde 
en del motionsspiller og en 
samlet kontingentstigning kan 
komme på tale. 

Bringes til 
hovedbestyrelsesmødet at vi 
anbefaler uændret 
kontingentsats for den 
kommende sæson. 

Dato for: 
Tilmelding – Mandag den 17. 
august 2014 (skal vi det?) 
Juleafslutning 
Julepause 
Årsmøde 
Klubmesterskab (form?) 
 

Tilmelding 17/8-2015 kl. 19.00 
Motionsspillere skal kontaktes 
inden tilmelding. 
Juleafslutning 21/12-2015 
Julepause 22/12 – 3/1. 
Årsmøde 2/2-2016 kl. 20.00 
Klubmesterskab 9/3 og 14/3 
2015. Samme form med det skal 
profileres bedre. 

Michael og Charlotte kontakter 
motionsspillere inden 
kommende sæsonstart. 
Klubmesterskab skal 
markedsføres. 

Tilmeldinger til stævner. 
Ændring i forhold til 
foregående sæson? 

Ingen ændringer. Ingen yderligere aktion. 

Opgavefordelingsliste Se separat dokument, med 
arbejdsfordeling. 

Ingen yderligere aktion. 

Eventuelt Markedsføring af at vi har fået 
opstrengningsmaskine.  
Fugtskab til opbevaring af vores 
bolde kan snart ikke mere. Nyt 
fugtskab fra Stein P. koster 
12.500,- + 1.200,- i levering. Kan 
vi lave en lejeaftale med 
Sporten/RSL om nyt fugtskab. 
Der indkøbes gave til afgået 
formand Flemming Hougaard 
som tak for mange års arbejde i 
udvalget.  
Det skal indrapporteres til DGI 
og Badminton Fyn at BIF 
Badminton har skiftet formand. 

Kan evt. komme ind under den 
nye medieaftale med Fynske 
Medier. 
Kurt taler med Sporten om 
lejeaftale af fugtskab, herunder 
pris. 
Charlotte indkøber gave til 
Flemming. 
Kurt kontakter Lars Tipsmark og 
Tina, for ændring af formand i 
BIF Badminton 

 


