
         TØLLØSE BADMINTONCLUB  

      

Bestyrelsesmøde 
d. 27-04-21
kl. 19.00
Hos Jørgen

 

Dagsorden

1 .  Til stede
Jørgen og 2x Kirsten

2.   Godkendelse af dagsorden
Nyt pkt. 9

3.   Nyt fra formanden
Intet nyt

4.   Nyt fra kassereren. Kontingent 21-22 
Medlemstilskud 11.100,-.
Forslag til kompensation til medlemmerne. Halvt kontingent den kommende sæson. Dette 
gives som rabat. Dette er vedtaget. 

5.   Ungdom 
Sæsonen er lukket ned. Vi har et ønske om at lave en afslutning for børnene. Det bliver den 
30. maj fra 10-14. Vi aftaler servering med Henrik. 

Bjarne Næslev, Jernløse, har ringet til Kirsten for at høre, om vi var interesseret i besøg af 
Badminton Europe College, som tager rundt og laver opvisningskampe for at komme tættere 
på det danske klubliv. Det kunne vi godt være interesseret i, så vi vil invitere dem til at 
komme den 30. maj og evt. hallens jubilæum. 

6.   Motionister
Se ovenfor under pkt. 4. 

7.   Vores årsmøde
Vi planlægger at holde ordinær generalforsamling den 1. september 2021. 

8.   Hallens jubilæum
Jørgen har talt med Matthias for at høre om mulighed for en opvisningskamp af tidligere 
spillere, men vi skulle selv kontakte spillerne. Badminton Danmark vil ikke står for 
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kontakten. Vi overvejer det videre forløb, og vi tænker, at vi vil kontakte Badminton Europe 
College i Holbæk. Vi satser på mandag eller torsdag. Tidspunkt 19-21. Der kunne evt. blive 
mulighed for vores spillere at få en kamp med nogle af de semi-professionelle. 

Vi skal også finde nogle medlemmer, som kan hjælpe til i løbet af ugen og til festen om 
lørdagen. 

9.   Timefordeling 
Der er sendt oversigt oven ansøgninger til timen for den kommende sæson 2021/2022. Det 
viser sig, at tennis har lagt billet in på timer på vores dage mandag og torsdag. De har ansøgt 
om to timer i intervallet fra 17-21 fra den 2. uge i oktober til påske. 

For at være på forkant, har bestyrelsen drøftet problematikken om vores timer mandag 18-20. 
Bestyrelsen er enig om, at vi ikke vil acceptere at afgive disse timer, da det vil betyde, at vi 
skal sige farvel til 40 af vores motionsmedlemmer. 

Vi vil protestere og oplyse, at vi nedlægger vores hverv i klubben. Endvidere vil det betyde, at
hallen vil stå tom i tidsrummet fra september til midt i oktober. Det kan vel ikke forventes, at 
der er nogen, der vil søge om timer i dette korte tidsrum. Dets amme vil gøre sig gældende om
foråret i 2-3 uger. 

10. Evt

Intet nyt. 

Næste møde.
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