Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 23. maj 2018
Til stede var: Torben, Inga, Tove, Thomas, Kasandra
1. Fordelingen af poster i bestyrelsen







Formand: Torben
Næstformand: Ubesat
Kasserer: Inga
Bestyrelsesmedlemmer: Laura, Thomas og Tove
Sekretær: Kasandra
Suppleant: Ubesat

2. Tegning af klubben (eksempelvis indbetalinger i netbank)



I forbindelse med formandsskifte fastholdes at betalinger i Netbank skal godkendes af 2
bestyrelsesmedlemmer.
Skift af bank til Sparekassen Sjælland (skal undersøges af Inga) – skal være på plads inden
sæsonstart.

3. Status på aktiviteter på den korte bane (eksempelvis holdtilmelding)



Tilmelding af hold til holdturnering og indberetning af spilletider på holdkampe. Skal senest
være på plads pr. 15. august (1. september); Ansvarlig: Thomas og Tove.
Ansøgning/booking om baner foregår online; Torben undersøger status.

4. Status på udvalg (hvem er i USU og SSU, og er der aftaler med trænere i den nye sæson?)




Jimmy og Allan træder ud af SSU.
Sofie og Henrik assisterer Thomas i SSU.
Mathias Haulund fra DGI har tilbudt hjælp ifm. af/tilgang af medlemmer; Thomas undersøger.

5. GDPR (persondataforordning)




Fysiske kontrakter skal elimineres.
Hjemmesiden skal indeholde privacy policy.
Klubmodul og badmintonpeople skal selv stå for at overholde de nye regler; Thomas og Inga
følger op.

6. Ny rangliste


Alle kampe og turneringer kommer til at tælle, så alle spillere kommer til at optræde på
ranglisten.

7. Klubbens målsætning


Der er ikke fastsat nogen målsætning for klubben på nuværende tidspunkt.






Miniton skal evt. testes af for en kort periode før der aflægges budget.
Tælletavler af plastik; 6 stk (Tove undersøger og indkøber).
Digitale tælletavler; Torben undersøger med kommunen (ansøgning).
Fugtskab til fjerbolde; Torben undersøger tilbud fra Bocati og Unidamp. Hullahopringe og
risposer til ungdomstræningen v. Ronni (Tove undersøger).
Torben undersøger muligheder for at få lagt dokumenter og skabeloner i skyen.

Andet



Datoer for møder:
Bestyrelsesmøde: onsdag d. 18. juli kl. 19
Bestyrelsesmøde: tirsdag d. 25. september kl. 19
Bestyrelsesmøde: onsdag d. 30. januar, 2019
Generalforsamling 2019: tirsdag d. 9. april 2019

Ref. Kasandra Grant

