Referat fra Badmintonudvalgsmøde d. 27/1- 2015 ( + Årsmøde)
1. Klubmesterskab:
Afvikles onsdag d. 25/3 og mandag d. 30/3 for både ungdom og seniorer.
Præmier: Kurt og Susanne sørger for medaljer til ungdom og Hanne sørger for vin/gavekort til senior.
Bjarne Madsen vil gerne sponsere nogle flasker vin!
Sponsorgaver til lodtrækning blandt ungdomsspillere: Kurt og Susanne spørger Sporten og evt. andre.
Mad ungdom: Kurt og Susanne bestiller mad hos Stig.
Pokal ungdom: Kurt snakker med ungdomstrænerne
Pokal senior: udvalget går i tænkeboks!
Afvikling af mesterskaber: Flemming og evt. Maja sidder ved dommerbordet.
Borde opstilles i hallen til tilskuere og frugt serveres.
2. Trænere næste sæson:
Freddy og Charlotte spørges igen!
Træningen fortsætter med 2 gange om ugen for alle ungdomsspillere.
Charlotte er interesseret i at deltage i et trænerkursus HT 1. Kurt går videre med sagen.
3. Antal ungdomsstævner:
Vi har budt ind på 5 ungdomsstævner, men ved endnu ikke, hvor mange vi får. Lidt usikkerhed om det
beløb, vi får af DGI for afholdelse af stævner.
Dommerbordsvagter kan bestrides af: Kurt, Susanne, Michael ?, Hanne( kun speaker), evt. Kirsten og Niels.
Nye folk søges til at tage kursus i IT-programmet. Flere er interesseret.
4. Motionister og turneringsspillere:
Vi fortsætter sandsynligvis med de samme timer som i denne sæson, men efter tilmelding kigger vi på, om
vi evt. kan starte en time tidligere om mandagen med turneringsspillerne, idet det er sent at starte
turneringskampene kl. 20.30. Vores modstandere er ikke så glade for det! Ligeledes er det også sent for de
af vores ungdomsspillere, som træner sammen med os!
5. Bolde
Boldene til ungdomsspillerne (de gule) har ikke været så gode i denne sæson. Michael har klaget til
Sporten, som undersøger sagen. De øvrige bolde har været fine.

Michael overvejer, om vi evt. skal skifte til Yonex bolde, som er nogenlunde samme pris. Måske kan der
med kontrakten medfølge et arrangement med en topspiller, som de har haft i Faaborg med Victor Axelsen.
6. Udvalsmedlemmer:
Susanne har vagt at stoppe efter denne sæson, og Hanne er ligeledes villig til at afgive pladsen til en anden
(på det efterfølgende Årsmøde blev det besluttet, at Charlotte Meldgård overtager Hannes plads).
7. Aktivitetsmøde i Ringe d. 9. april:
Kurt og Charlotte deltager. Kurt tilmelder.
8. Sponsortøj:
Enighed om, at det ser godt ud, når alle er ens klædt til turneringskampene. Herrernes shorts er lidt lange,
men ellers ok.
9. Opstrengningsmaskine:
Vi har modtaget 1993 kr. fra Egnsfesten som tilskud til indkøb af en opstrengningsmaskine. Michael har
undersøgt markedet, og vi skal nok regne med at betale omkring 10.000 kr. for en brugt professionel
maskine. Michael arbejder videre med et evt. køb. Charlotte og Malene har tilbudt at lære at strenge
ketsjere op. Denne service vil være et tilbud til foreningens badmintonspillere og evt. tennisspillere.
10. Kontingent/halbooking:
Til orientering for udvalgsmedlemmer:
På generalforsamlingen sidste år blev det besluttet, at bestyrelsen skulle arbejde videre med
multikontingent, og bestyrelsen har vedtaget at køre dette som forsøgsordning i næste sæson.
Vi har tænkt os at bruge samme koncept som Mørke Idrætsforening på Djursland (som er en forening på
samme størrelse som vores; de har 6 forskellige idrætsgrene - og et fitnesscenter, som IKKE er med i
multikontingentordningen). Seks af afdelingerne i Mørke har fælles økonomi, mens fitness er selvstændig.
Med et multikontingent kan medlemmerne frit og ubegrænset dyrke al idræt for én og samme pris.
Multikontingentet trækkes automatisk hver den 1. i måneden + et administrationsgebyr ved oprettelse. For
et medlem i alderen 25-64 år vil multikontingentet blive ca. 160 kr. pr. måned For den pris kan man dyrke
flere forskellige idrætsgrene i foreningen.
Det skal dog siges, at almindeligt kontingent stadig eksisterer! Så hvis man kun er interesseret i at gå til fx
herregymnastik, så betaler man blot almindeligt kontingent for den ene idrætsgren.
Multikontingentet kan opsiges med 15 dages varsel. Ved opstart efter en pause opkræves et nyt
administrationsgebyr. For nogle holdidrætter vil der være en binding på en halv sæson, således at man ikke
ødelægger holdets muligheder for at spille turnering.
Punktet blev drøftet kraftigt både i udvalget og til Årsmødet, men flere i udvalget ser store vanskeligheder i
netop vores afdeling!
Referent: Hanne

