Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 6. oktober 2014

1. Gennemgang af budget/økonomi.
Budgettet og økonomien ser fornuftig ud.
Vi er nu på det tidspunkt af året, hvor vi har et overskud, da vi modtager kontingentbetalinger.
Dog vil bestyrelsen gerne komme med en reminder til alle medlemmer.
Inga bruger desværre en del tid på at rykke nogle medlemmer for kontingentbetalinger.
Vær sød at få betalt kontingentet til tiden. Det er træls og tidskrævende at skulle rykke
medlemmer for dette.
2. Orientering fra formanden.
 Der er søgt om haltimer for sæsonen 2014/2015.
 Efter en holdkamp tidligere på året mellem NBK 2 og GSB 2, indgav GSB en protest, fordi Michael
Kristensen havde spillet på 2. holdet i den holdkamp. Vi tabte desværre protesten.
Som konsekvens af dette, fremsatte vi forslag om, at bestyrelsen/holdturneringsudvalget i
Badminton København udarbejder klare regler for, hvornår en spiller er for stærk til at spille på et
lavere hold, når alle regler ellers er overholdt. Vi oplevede desværre i den pågældende sag, at det
blev subjektive vurderinger, som var afgørende og det kan en holdleder ikke forholde sig til. Vi
synes at der skal være helt klare og ensartede regler, men det kom vi ikke igennem med på hverken
repræsentantskabsmødet eller holdturneringsmødet.
 Lørdag d. 31/1-15 er hallen lukket, da karate skal låne den.
Derfor ligger den 1. slutspilskamp i Danmarksserien undtagelsesvis en søndag, d. 1/2-15.
 Der skal ansøges om tilskud fra Tårnby Kommune inden d. 1/11-14.
 Der er lavet en 4-årig boldaftale med Scansport (Yonex).
 Grundet generel prisstigning, koster et rør bolde hos Verner i cafeteriaet fremover 175 kr.
3. Boldmaskine.
Bestyrelsen havde en snak om, hvorvidt der skal købes en boldmaskine til klubben eller ej.
Det blev besluttet, at vi har brug for en mere detaljeret beskrivelse af, hvad trænerne har behov for at en
boldmaskine skal kunne.
Tove/Thomas tager en snak med trænerne herom og bestyrelsen tager herefter emnet op igen.
4. Lotteri som støtter ”Støt Børnetelefonen”.
Vi har besluttet at støtte op om ”Støt Børnetelefonen”.
Der er bestilt 200 lodder, som ungdomsafdelingen vil forsøge at sælge i oktober/november måned.
5. Ungdomsspillere der træner både på senior og ungdomstræning.
Vi har snakket om, hvordan vi forholder os til de unge spillere, som træner både på senior- og
ungdomstræningen.
Bestyrelsen er enige om, at der ikke laves særregler for de ungdomsspillere som træner med på begge
træninger.
Vi holder fast i de nuværende ”regler”, hvilket betyder, at selvom en ungdomsspiller træner med på
senior træningen, forventes det også, at ungdomsspilleren træner med på den ungdomstræning han/hun
tilhører.

6. Update vedr. den nye skolereform og eventuelle indflydelse på vores ungdomsspillere.
Det er meget få ændringer vi har måttet lave, efter den nye skolereform er trådt i kraft her fra august
måned.
Eneste ændringer er mandag og onsdag.
Om mandagen har vi fremover hallen fra kl. 15.30.
Onsdagstræningen starter nu kl. 14.30 i stedet for kl. 14.00.
Det skal nævnes, at der i forbindelse med den nye skolereform og de ændrede træningstider, er kommet
mange positive henvendelser/tilbagemeldinger fra forældrene.
7. Spørgsmål fra Generalforsamlingen om afskaffelse af 3. veteran holdet og i stedet oprettelse af et
+50 hold.
Vi har nu kun 2 veteran hold og 1 +50 hold tilmeldt holdturneringen.
8. Eventuelt.
 SSU tager til holdturneringsmøde i Odense lørdag d. 18. oktober.
 På baggrund af en henvendelse fra et klubmedlem, vedr. betaling af kontingent, har vi haft dette
oppe at vende på bestyrelsesmødet.
Bestyrelsen har vedtaget, at ALLE medlemmer skal betale kontingent på den af bestyrelsen
anviste måde – p.t. via KlubModul.
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