TØLLØSE BADMINTONCLUB
Bestyrelsesmøde d. 25-08-10 Kl. 19.00
I Hallen ( Badmintonlokalet )
4340 Tølløse

Dagsorden
1 . Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Nyt fra formanden

Der efterlyses stævneledere.
Øvrig post gennemgået.

3. Nyt fra kasseren

På hjemmesiden er der en oversigt over ledige baner.
Tølløse hallen er en af de haller der har den største bookning af
Holbæk kommunes haller.
Det er forsøgt at skaffe de ungdomstimer, der er behov for, men
det har ikke været muligt.

4. UNGDOM

Der er rejst stor kritik af haltiderne for ungdomsspillernes tider i
badmintonklubben.
Fremadrettet er der behov for at vi finder alternative løsningsmuligheder.
Kan man lave aftaler med de omkringliggende haller og tilbyde
vores motionister at spille der.
Mandag er der motionister der spiller fra 18 til 20 hvor det kunne være relevant at disse timer friholdes til vores ungdomsspillere.
Bestyrelsen har misset at få informeret ungdomsudvalget om de
nye haltider og det er naturligvis meget beklageligt.
Bestyrelsen ønsker at Per kan fortsætte med at træne. Bestyrelsen vil forsøge at snakke med Per Toft om at han genoptager sit
virke som ungdomsudvalgsformand.
Vi mangler en træner til onsdagstræningen fra 21:00 til 23:00
Kirsten undersøger muligheden for en træner og det undersøges
om det er muligt at der kun spilles fra 21:00 til 22:00.

5. Seniorer

På nuværende tidspunkt har vi ikke nogen seniorafdeling i
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klubben.
Det er ønskeligt at vi laver en strategi for vores ungdomsafdeling, således at der bliver mulighed for at bygge et seniorhold
op af tidligere ungdomsspillere.
Det er også muligt at træningen for veteraner og seniorer slås
sammen.
6. Veteraner

Der er flere spillere som har fundet alternative træningsmuligheder, da der fra disse spillere er ønske om træningsmuligheder
2 gange om ugen.
Kirsten undersøger om det er muligt at vi booker haltider i nogle alternative haller og tilbyder haltimerne til vores spillere.

7. Motionister

Jørgen Hansen sørger for mailadresser på alle motionister til
brug for udsendelse af girokort o.lign.

8. Hjemmeside

Kirsten sørger for der kommer information ud vedr. haltiderne
for ungdomstimerne.
Vi lægger fremadrettet vores dagsordner, referater og mødetider
på hjemmesiden.

9. Juletræer

Jørgen har undersøgt muligheden for vi kan købe juletræer til
videresalg. Det er desværre ikke muligt at finde juletræer til salg
til en rimelig pris.. Vi vælger derfor at droppe juletræssalget i
år.

10. EVT:

Hvordan og hvem svarer mails, det aftales at Kirsten som kasser
og Jørgen som formand sørger for mails bliver besvaret og koordinere det med den øvrige bestyrelse, hvis det er relevant.
Bolde: Der har været testet bolde.
Boldpriser er steget markant pga. kursstigninger på dollaren.
Vi er nødsaget til at vælge en lidt dyrere bold, for at få en ordentlig kvalitet, som gerne skulle holde længere.
Bolde sælges til kr. 160,00 kr. pr. rør og vi melder ud på hjemmesiden at der kun kan købes bold 1 gang om måneden. Der laves et opslag på tavlen at der sælges bolde mandag og torsdag 1.
uge i måneden fra kl. 19:00 til 20:00.

Næste møder. Onsdag d. 20-10-10 kl. 19.00
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