
TØLLØSE BADMINTONCLUB                                          

Referat af Bestyrelsesmøde 
d. 06-11-19
kl. 19.00 hos Jørgen

Dagsorden

1 .  Til stede
Jørgen og to gange Kirsten. 

2.   Godkendelse af dagsorden
Nyt punkt 5: Ungdom

3.   Nyt fra Formanden
Bodil holder juleafslutning for børnehold den 16. og 19 december. 
Viktor Axelsen åbner badminton i Holbæk Sportsby den 29. november 2019. Det sættes på 
Facebook af Kirsten LA. 

4.   Nyt fra kassereren 
Kirsten AA har været rundt på banerne med rykkere til de spillere, der ikke har betalt. 
Kirsten AA har fået besked fra Tølløse Idræts Union om at nedlægge unionen. Der bedes om 
accept til at indkalde til ekstraordinært rep.møde med henblik på nedlæggelse af unionen. 
Gorm har spurgt, om det e rok, der er lukket i hallen den 23. december. Vi siger ok. Dette skal
også meldes ud på Facebook. 
Første spilledag i 2020 bliver torsdag den 2. januar og mandag den 6. januar 2020. 
Kirsten AA har spurgt Toni, om hun vil være interesseret i at træde motionisterne, hvis vi kan 
finde en dag i kalenderen. Vi har fundet nogle datoer, og Kirsten AA spørger Toni, hvordan 
det passer. 

5.   Ungdom
Jørgen sender invitation til Breddestævne for Ungdom til Bodil til formidling blandt spillerne.
Bodil fortæller, at spillerne er meget glade for deres nye træner, Toni Woods.

6.   Motionister (Slotshallen)
Jørgen vil spørge på Slottet, om vi må sætte en nøgleboks op til spillerne. Dermed vil der altid
være mulighed for at komme ind. 
Kirsten AA og Jørgen vil tage derud og se, hvordan det går. 

7.    Forældre- børn badminton
Det var en succes den første søndag den 27. oktober. Der var fuldt hus. 

1



Næste dato er den 19. januar 2020 og 15. marts 2020. Disse datoer meldes ud på Facebook 
løbende. 

8.   EVT.

Næste møde.

Onsdag den 8. januar 2020 kl. 19.00 hos Jørgen. 
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