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TØLLØSE BADMINTONCLUB                                                 
 

Referat af Bestyrelsesmøde d. 23-07-2012 

Kvarmløsevej 26 

4340 Tølløse 

kl. 19.00( hos Jørgen ) 

 
 

 

 

Dagsorden 
 

 

1.  Til stede 

 Jørgen (formand), Kirsten A. Andersen og Kirsten Andersen 

 

 

2.   Sæsonstart generelt 

 På grund af den omfattende renovering i Tølløse Hallen er sæsonstart rykket til 1. oktober.  

Sæsonen for Motionister forlænges til 1. juni 2013. Dette er meddelt alle medlemmer pr. mail.  

 

 Bestyrelsen udtrykte generel utilfredshed med hallens bestyrelses håndtering af renoveringen. 

Det var bestyrelsens opfattelse, at der ikke havde været god nok kontrol med arbejdet i hallen 

og informationerne til brugerne. Bestyrelsen er ikke utilfreds med at hallen bliver renoveret, 

men det er ikke rimeligt, at der ikke er en bedre planlægning af arbejdet, så man ikke så sent får 

at vide, at hallen er lukket så lang tid. Det er også vores indtryk fra vores repræsentanter i 

halbestyrelsen heller ikke er blevet ordentligt informeret. 

 

 Der er møde i hallens bestyrelse den 15. august, og her vil Jørgen få mere at vide.  

 

 Der skal findes en boldperson til næste sæson, da Jesper ikke mere er i byen. Han kommer midt 

i august og afleverer bolde og lærer Jørgen at opstrenge ketsjere.  

 

 Der er sendt mail ud om kontingent. Det har skabt lidt forvirring, da alle skal betale to gange. 

En for kontingent på kr. 50.- og en gang for banen kr. 400,-.  

 Kirsten A A gennemgår betalingerne og giver de spillere, der ikke har betalt korrekt direkte 

besked. 

 

 Kirsten A sørger for, at klubbens vedtægt kommer på hjemmesiden.  

 

 Der er stor ros til vores webmaster. Hun er bare en knag til at klare hjemmesiden.  

 

  

3.   Sæsonstart ungdom 

 Her er problemet med den manglende spilletid noget større. Normalt starter ungdomsspillerne 

midt i august for at blive klar til tuneringskampene. Dette kan ikke lade sig gøre i år, og 

bestyrelsen har forespurgt på skolerne om mulighed for at låne/leje halplads i 
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august/september. Dette har vi næsten fået ja til fra Sejergårdsskolen, men vi afventer et 

endeligt ok. Per Toft har lovet at kontakte Stestrup Hallen for at høre om mulighed der. Per vil 

ligeledes spørge nogle forældre om kørelejlighed, hvis vi kan få spilletid i Stestrup.  

 

 

4.   Foreningernes Dag den 26. august 

 Den igangværende renovering af hallen kommer ikke til at påvirke denne dag. Kirsten A A har 

bestilt bannere hos DGI. Der kommer et forslag senest den 6. august.   

 

Punkter til næste møde den 15. august.  

 Foreningernes Dag 

 B-fit træning til efteråret.  

 Vedtægtsudvalg 

 Halreklamer 

 

 

 
 


