TØLLØSE BADMINTONCLUB
Referat af bestyrelsesmøde d. 01-02-12
Kl. 19.00
I Hallen
4340 Tølløse
Til stede: Jørgen Nielsen (formand), Allan H Andersen, Jesper Lynggaard, Jørgen S. Hansen,
Kirsten A. Andersen (kasserer) og Kirsten Andersen
Afbud: Jessie Lynggaard

Dagsorden
1 . Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Nyt fra formanden
 Der var modtaget en invitation fra Holbæk Kommune om et nyt projekt i Holbæk. Arena
Holbæk, men der var ikke interesse i bestyrelsen for at deltage.
 Der var modtaget materiale fra DGI om trænerakademi.
 Der var modtaget opfordring til at deltage i Foreningernes dag i Tølløse søndag den 26.
august. Der var enighed om, at klubben skal være til stede. Det blev drøftet hvordan, og der
var enighed om, at en roll up-banner vil være en god idé. Den vil også kunne bruges i andre
sammenhænge. Kirsten tjekker hos DGI, hvad den koster, og hvorledes den kan udformes.
3. Nyt fra kassereren
 Kirsten oplyste, at regnskabet endnu ikke er færdigt. Hun regner med først i uge 7.
 Kirsten lovede at få de manglende referater lagt på klubbens hjemmeside.
 Kirsten oplyste, at det har fungeret fint med banebetaling via hjemmesiden med Dankort.
Blot skal bestyrelsen finde ud af, hvordan betalingen skal foregå i forhold til de medlemmer,
som ikke benytter denne form for betaling. Flere muligheder blev drøftet. Det er
bestyrelsens ønske at få enten en mailadresse eller et mobilnr. på alle medlemmer.
 Der er DGI-aktivitetsmøde i Osted Hallen den 20. marts 2012.
 Der er DGI Vestsjælland Årsmøde den 24. april 2012.
4. Ungdom
Det blev konstateret, at antallet af ungdomsspillere stigende.
5. Seniorer
Intet nyt.
6. Veteraner
Allan oplyste, at der kun er et hold veteranspillere. Han konstaterede, det sikkert hang sammen
med de sene træningstider. Der er tilmeldt 3 spillere til landsmesterskabet.

1

7. Motionister
Bestyrelsen havde en generel drøftelse af, hvordan nye spillere kunne komme ind i klubben.
Der er kun sene træningstider, og det er jo ikke særlig attraktivt at spille fra 22-23. En evt.
prisdifference på banetider blev drøftet. Ligesom det også blev drøftet at lave en helt ny politik
for banetildeling. Kirsten AA vil undersøge, hvordan man gør i andre klubber.
8. Generalforsamling
Klubbens årlige generalforsamling bliver afholdt
Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 19.00 i Tølløse Hallen
Jørgen N sørger for annoncering i rettet tid og bestiller lokale hos Gorm.
Kirsten AA sender mail til alle medlemmer med mailadresse. På valg er Allen, som ikke
genopstiller og Jessie, som heller ikke genopstiller samt Jørgen Nielsen, som modtager
genvalg.
9. Evt.
Intet.
Mødet slut kl. 20.00.
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