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Dagsorden 

 
01.   Tølløse Badmintons clubs fremtid 

 
Formanden oplyste, at vi havde fået vores time tilbage, således at vi ikke i år afgiver timer til gymnastikken. Der 

var stor tilfredshed med dette i bestyrelsen. Det vil sige, at vi beholder vores time om torsdagen. Vi afgiver 

timerne tirsdag aften fra 21-23. De resterende veteraner fra denne aften får tilbudt anden spilletid. Kirsten A.A. 

sender mail til alle medlemmer om dette.  

 

Per Toft har henvendt sig med et spørgsmål om tilbagebetaling af penge til dem, der har været tilmeldt 

sommerbadminton, da hallen er blevet lukket før tid på grund af asbestrenovering. Der bliver ikke 

tilbagebetaling, da det medfører store administrative omkostninger. Til gengæld vil spillerne blive tilbudt at 

starte lidt før i august.  

 

Jan Ahrenst har spurgt om mulighed for ekstratræning til U17-spillerne. Han får oplyst, at der er tider onsdag 

21-23 samt evt. mulighed for ekstratræning fredag aften, indtil fodbolden rykker inden døre og igen til foråret, 

når fodbolden rykker udenfor igen.  

 

Foreningernes dag den 26. august 
Kirsten A. orienterede fra infomødet i Aktivitetshuset i maj måned. Vi får to borde i hallen, hvor vi kan lægge 

diverse materiale om badminton fra dgi. Kirsten A.A. sørger for dette materiale fra dgi. Endvidere får vi plads 

udenfor til Be-fit og Beachminton. Vi satser på græsarealet bag cafeteriet. Der må ikke være aktiviteter i 

forhallen jf. brandmyndighederne.  

 

Kirsten A. har lagt billet ind på et interview vedr. dagen, og det blev aftalt, at det kunne dreje sig om den 

manglende halkapacitet i byen. Der er kamp om tiderne i hallen. Desuden vil vi fortælle om de nye tiltag med 

Be-fit og beachminton.  

 

Da Jørgen Hansen ikke mere spiller i hallen, er han udtrådt af bestyrelsen efter dette møde. Jesper Lynggaard er 

også udtrådt, da han er flyttet fra byen. Det blev drøftet, hvordan man kan få nye medlemmer i bestyrelsen. Der 

var enighed om, at det var en god ide at få fat i nye folk til konkrete projekter.  

 

 

Næste møde blev aftalt til 21. august kl. 19.00 i Hallen.  


