Rishøj-badminton afdeling
Referat fra bestyrelsesmøde den 15. februar 2018

Deltagere: Otto, Arno, Grethe, Margit, Helge, Tinne, Annie (ref.). Afbud fra Sune
Dagsorden: Visioner for klubben fremover
Følgende blev drøftet:
Klubmesterskab d. 14. april. Tinne forsøger at arrangere dette i samarbejde med Jens. Tinne
udarbejder indbydelse, der udsendes via e-mail af Otto til medlemmerne. Der laves også opslag i
Rishøj Idrætscenter både i vor glasrude og i indgangshallen.
Tilmelding af ekstra turnerings herrehold. Tinne og andre af bestyrelsesmedlemmerne sonderer,
om der er medlemmer, der kan samles om et herreturneringshold. Deadline for tilmelding til DGI
var sidste år 31. august 2017. Otto sender e-mail ud til medlemmerne om seniorholdturneringerne
i DGI i april måned, så medlemmerne kan tale herom inden sæsonafslutningen. Tinne laver udkast
til mailen efter hendes ferie.
Afslutningsfesten d. 21. april. Annie har udarbejdet udkast til indbydelsen. Otto sender
indbydelsen ud sidst på ugen efter et par mindre ændringer omkring tilmelding og betaling. Annie
og Grethe har bestilt lokale og aftalt menu med Linda i cafeteriet. Bordplan udarbejdes af Annie og
Grethe, når vi kender deltagerantallet og kontakten med Linda varetages også af Annie og Grethe.
Ungdomsafdelingen. Otto og Sune har møde med Eigil og Anton onsdag aften d. 21/2 om en evt.
ny træner fra Køge Badmintonklub, samt hvordan vi kommer videre næste sæson.
Tøj til de tilmeldte turneringshold. Tinne undersøger med tøjfirmaer. Otto vil undersøge evt.
sponsorer.
Udnyttelse af vore baner. Vi skal sikre os, at vore baner bliver udnyttet, så de ikke inddrages (evt.
efter pres fra Køge Kommune). Det er især den sene time fra kl. 21:00, der ikke bliver udnyttet
fuldt ud. På en af banerne er der spillere, der fortsætter efter timen kl. 20:00, hvilket er godt, indtil
videre vil vi ikke opkræve kontingent herfor. Otto har på hjemmesiden booket to af banerne til
holdtræning.
Tiltrækning af nye medlemmer. Mulighederne for tiltrækning af nye medlemmer blev drøftet og
der var enighed om, at hvis ikke vi gør noget, vil afdelingen langsomt syne hen, da vi alle bliver
ældre. Så længe vi ikke har ledige baner på de attraktive tidspunkter, vil det blive svært at
tiltrække nye medlemmer. Dette er et forhold, som bestyrelsen vil have focus på fremover.

