TØLLØSE BADMINTONCLUB
Referat af Bestyrelsesmøde d. 26-02-13
Kl. 19.00
I Hallen ( Badmintonlokalet )
4340 Tølløse
Til stede: Jørgen Nielsen og 2xKirsten Andersen

Dagsorden
1 . Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Nyt fra formanden.
Klubben er blevet tilbudt at være med i LillebrorLotteriet. Salg af lodder kan give indtægter til
klubben. Jørgen kontakter Per Toft og får ham til at forhøre sig blandt forældrene, om der er én,
der vil stå for lotteriet.
Jørgen oplyste, at beretningen er på vej.
3. Nyt fra kasseren
Regnskabet er blevet revideret, og der bliver et overskud på kr. 9.467,42.
Der er betalt for alle udlejede baner, men det er fortsat svært at få lejet de sidste baner ud på de
sene tidspunkter.
4. UNGDOM
Der kommer et U13 hold til LM.
Der var for nylig afholdt et stævne i Stestrup for ungdom, som havde været en succes. Fra
bestyrelsen skal lyde en stor tak til Per for hans arbejde.
5. Seniorer
Intet.
6. Motionister
Intet.
7.

Hallens repræsentantskabsmøde
Udpegninger:
Knud Andersen har meddelt, at han ikke ønsker at stille op igen.
Endvidere har bestyrelsen besluttet, at man ikke ønsker at genudpege Erling Hansen.
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8.

Generalforsamling den 13. marts 2013
På valg er 2xKirsten Andersen, som begge er villige til genvalg. Endvidere er der en vakant
post i bestyrelsen.
Forslag til revisorer er Bodil Hansen og Frank Christensen.
Bestyrelsen stiller forslag om, at der fra den nye sæson bliver reduceret i baneprisen for
banerne mellem 21-23. Den nye pris forslås at blive kr. 250,- pr. pers. (ved 4 om en bane) plus
medlemskab på kr. 50,-.
Generalforsamlingen annonceres på hjemmesiden og i Midtsjællands Folkeblad.
Jørgen spørger Erik Kjærsgaard, om han vil være dirigent.

9. EVT
Kirsten A orienterede om arbejdet med ny vedtægt til Hallen. Der er sendt et eksemplar til
bestyrelsen på mail. Kommentarer kan sendes direkte til Erling.
Næste møde blev aftalt til ,….
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