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TØLLØSE BADMINTONCLUB                                                 
 

Referat af Bestyrelsesmøde d.21-08-12  kl. 19.00 

I Hallen (Badmintonlokalet ) 

4340 Tølløse 

 

 
Til stede: Jørgen Nielsen, formand, Kirsten A. Andersen, kasserer, Kirsten Andersen 

 

 

Dagsorden 
 

 

1.  Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

2.   Nyt fra formanden 

 Det er lykkedes at få lov til at låne Sejergårdsskolens hal om mandagen fra 16-21 til vores 

ungdomsspillere, så de kan komme i gang med at spille, inden turneringskampene går i 

gang. Det blev vedtaget at donere nye net til skolen som tak for hjælpen.  

 Der er opstartmøde for sæsonen i Ringsted den 6. september. Jørgen og Kirsten AA 

deltager.  

 Der var modtaget en mail fra et medlem vedr. den rykkede start på sæsonen. Der blev 

forespurgt om mulighed for at yde en kontingentnedsættelse frem for at forlænge sæsonen. 

Dette kunne af administrative årsager ikke lade sig gøre. Kirsten A svarer medlemmet.  

 Formanden orienterede om mødet i hallens bestyrelse. Badmintonklubbens referater skal 

sendes til vores mand i hallens bestyrelse, således han er orienteret om klubben.  

 Der er stævnehjælpermøde i DGI i Holbæk den 25. september. 2xKirsten deltager.  

 Der er møde om fusion med Roskilde i KnabstrupHallen den 13. september. Jørgen og 

Kirsten A deltager.  

 

3.   Nyt fra kasseren 

 Der sendes rykker ud til spillere, som endnu ikke har betalt.  

 Kirsten AA kontakter webmaster og får skrevet på hjemmesiden, at vi starter til oktober.  

 Der er indkøbt 2 sæt Beachminton til ungdomsspillerne.  

 Da Jesper er stoppet i bestyrelsen og rejst fra byen, vil der fremover vil blive solgt bolde den 

første mandag, onsdag og torsdag i måneden. Opstregning af ketsjere kan ske igen, når 

Jørgen har lært det.  

 

4.   UNGDOM. spilletider 

 Der er bevilget en hjælpetræner til ungdom.  

 Der er oprettet et ungdomsudvalg. Der afholdes møde ultimo august/primo september. De 

vil gerne have en repræsentant med fra bestyrelsen.  

 

5.   Seniorer 

Intet nyt.  
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6.   Veteraner 

Der er i øjeblikket ingen veteraner i klubben.  

 

7.   Motionister 

Der er ingen voksenhold mere.  

 

8.  Foreningernes dag  

Kirsten A orienterede om dagen. Der er planlagt 2 sessioner med Badminton Fitness kl. 13 og 14. 

Der opsættes Beachminton baner på sportspladsen, 11-15. De styres af en udsendt fra DGI. Han 

skal have kørepenge og forplejning. Der stilles op lørdag formiddag af 2xKirsten. Vi deler 

græsareal med SMUT BG. Søndag kommer Kirsten A og Jørgen fra 9.45. Kirsten AA kommer 

senere. Vi er der hele dage fra 10-16. Og rydder op bagefter. Vi får et bord i hallen til pjecer m.v. 

Endvidere har Kirsten AA fået lavet et par bannere til os.  

 

9. Badminton fitness træning til efteråret 

Udsat til næste møde.  

 

10.  Vedtægtsudvalg. 

Kirsten A er kommet med i vedtægtsudvalget, som skal revidere hallens vedtægt. Første møde er 

indkaldt til den 11. september.  

 

11.  Halreklamer. 

Jørgen taler med Gorm. Vi har nogle ideer.  

 

12. Eventuelt 

Intet.  

 

Næste møde 

Næste møder er aftalt til den 9. oktober 2012 kl. 18.30 i Hallen.  

 

  

 
 


