
TØLLØSE BADMINTONCLUB                                                

Referat af Bestyrelsesmøde 
d. 4. marts 2019
kl. 19.00
Hos Jørgen Nielsen

Dagsorden

Referat af bestyrelsesmøde hos Jørgen den 4. marts 2019
Til stede: Jørgen og 2 x Kirsten

1. godkendelse af dagsorden

Facebook skal på som punkt 7. 

2. Nyt fra formanden

Holbæk kommune vil installere termiske kameraer i hallen, således det kan tjekkes, hvor 
længe og hvor mange, der spiller. Nye spillere skal henvises til at spille i hallen på 
tidspunkterne fra 21-22 mandag og torsdag. 

Skolen har søgt om at sætte basketstativer op i hallen. Vi har sat som betingelse, at det ikke 
vil genere vores baner. 

3. Nyt fra kasseren

Holbæk kommune har oprettet ”Fritidsportalen”, hvor man skal søge tider i hallen og 
indberette medlemstal. Der er kursus den 12., 13. og 14. marts 2019. Spørg Dorthe om, 
hvordan det fungerer i år. Kirsten og Jørgen havde fået opfattelse af, ved det seneste møde i 
halbestyrelsen, at det ville foregår centralt fra hallens sekretær???

Der er købt nye hockeystave til ungdomstræningen. 

Kirsten går i gang med regnskabet i nærmeste fremtid. 

Vores hjemmeside har fået nyt ”hotel”. DK Hostmaster. 
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4. Ungdom

Der afholdes klubmesterskab den 14. april. Kirsten AA og Jørgen deltager. Der er 
planlægningsmøde den 21. marts hos Bodil. 

5. Motionister og Slottet

Det første hold var ikke til stede en dag i februar, og der blev derfor ikke låst op for de andre
spillere. Der blev kontakt til skolen og det blev løst. 

6. Kommende sæson

Vi har søgt om at få en time tilbage om torsdagen fra 17-18, da vi har mange børn på 
venteliste. Vi vil fortsætte med 3-4 gange forældre/børn-badminton. Næste gang den 7. april 
fra 10-12. 

Vi vil iværksætte en undersøgelse i starten af den kommende sæson, om vores motionister 
vil have, at vi genoptager at afholde klubmasterskab. Denne undersøgelse laver vi på vores 
facebook side. 

7. Facebook

Kirsten LA fortalte om et Facebook-kursus, hun havde deltaget i, som Holbæk kommune 
havde arrangeret. Vi er nu klar til at publicere vores side på facebook. 

8. Næste møde… Aftales løbende. 

Der er generalforsamling den 27. marts 2019 i hallen.  
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