
TØLLØSE BADMINTONCLUB                                          

Referat af Bestyrelsesmøde 
den 04-03-2020
kl. 19.00
Hos Jørgen

Dagsorden

1.  Til stede: Jørgen og 2 x Kirsten

2.   Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3.   Nyt fra formanden (Ansøgning af timer)
Vi søger vores sædvanlige timer plus en time mere om torsdagen fra 15.30-18.00. 
Kasper fra DGI har spurgt, hvordan det går med Toni. Det går godt. Alle er meget glade. 

4.   Nyt fra kassereren (Kontingent)
Vi har optalt vores medlemmer manuelt i år, hvilket betyder, at vi har 157 medlemmer. 
Kassereren har fået revideret regnskabet. Vi har et underskud på kr. 26.000,-. 
Vi hæver fra næste år kontingentet med kr. 50. Det vil gælde for alle. Dette betyder følgende nye
kontingent: Børn: 450,- plus 50. Motionister fra kl. 18.00-21.00 450,- plus 50. Fra kl. 21.00-
22.00 400,- plus 50. Fra kl. 22.00-23.00 350,- plus 50. Beløbet gælder for en kvart bane i en time
for motionister. Forslaget er til godkendelse på generalforsamlingen den 18. marts 2020. 
Vores revisorer har sagt ja til at fortsætte. 

5.   Ungdom 
Trænerne skal spørges, om de vil fortsætte. Det gælder Bodil, Henrik, Bent og Toni. Det gør 
Jørgen og Kirsten AA. 
Vi har venteliste på ungdommen. 5-6 stykker. 
Vi har Forældre/børn badminton den 15. marts 2020, kl. 10.00-12.00 i hallen. Jørgen kommer. 

6.   Motionister + Slotshallen
Vi stopper i Slotshallen fra næste sæson. Vi har to hold, som vi skal ha placeret i hallen. 

7.   Generalforsamling
Afholdes den 18. marts 2020, kl. 19.00 i hallen. Jørgen bestiller øl og vand hos Gorm. 
Kirsten AA kopierer regnskaber. Jørgen og Kirsten LA er på valg. 
Jørgen spørger Frank om han vil være dirigent. 
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8. Eventuelt
Jørgen foreslog, at vi kasserer opstregningsmaskinen. Det blev vedtaget. 
Vi finder ud af anden løsning, når vi har ketsjere, der skal opstrenges. 

Kirsten AA oplyste, at der er Frivillig fredag den 25. september 2020 fra kl. 16.00-22.00 i No 1. 
Fra 16.00-17.00 vil Sti-gruppen lave en tur rundt i Tølløse. 
Der kommer et uddybet program senere. Deltagelse er gratis. 

Næste møde.
Generalforsamling den 18. marts 2020. 
Næste bestyrelsesmøde 27. maj 2020, kl. 19.00 hos Jørgen. 
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