Beslutningsreferat fra møde i Badmintonafdelingen den 29. november 2018.
Fremmødte: Otto, Arno, Tinne, Sune og Annie (ref.)
Fraværende med afbud: Helge, Grethe og Margit
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse samt underskrift af referatet fra bestyrelsesmødet d. 29. august
Godkendt
3. Rishøj Idrætsforening v/Otto
Der er store problemer i Hovedforeningen, idet der mangler både formand, næstformand og
kasserer. Disse nye skal vælges ved generalforsamlingen d. 27/3 eller ved en ekstraordinær
generalforsamling.
Otto deltager i møde den 10. december.
4. Relationer til Rishøj Idrætscenter v/Otto
Badmintonafd. har problemer med harpiks på banerne samt den alm. rengøring i hallen. Arno taler
med Jim om dette. Vi aftalte at notere hver gang vi oplever problemer på banen når vi spiller.
Otto kontakter Køge Badminton og Køgehallerne (Kaj Jensen) og hører om de har tilsvarende
problemer.
5. Status over medlemmer v/Otto
Vi er 162 medlemmer heraf 26 ungdom. Derudover 2 passive. I alt er der 190 betalende
medlemmer, da nogle spiller flere timer. Otto har sendt budget til Køge Kommune om lokaletilskud
for 2019 og har fået tilsagn om et acontobeløb på kr. 4.000.
6. Ungdomsafdelingen v/ Sune
Sune holder møde med ungdomstrænerne den 3. december om bl.a. disciplin i træningstimerne. Der
er ungdomsstævne i Vigersted den 13. januar og Skovbostævne i februar.
Sune forsøger i et samarbejde med bl.a. Borup Badminton at lave "snusetræning" for interesserede
evt. med en professional træner. Vi kan evt. søge udviklingspuljen hos Køge Kommune.
Der afholdes juleafslutning den 17. december kl. 16-18.
7. DGI-holdturneringer v/Tinne
Der er tilmeldt 1 herrehold og 1 motionisthold. Mange af modstanderne er meget unge i forhold til
vores egne holdspillere.
8. Sportstøj v/Tinne
Forventes leveret i uge 50. Vi har fået tilsagn om tilskud fra Rishøj Idrætsforening på max. kr.
10.217,75. Tinne oplyser desuden, at fugtskabet virker. Otto kontakter Cafeteriet og Mikael om
boldsalg.
9. e-games v/ Arno og Sune
Der har været afholdt intromøde med deltagelse af 40 interesserede. Flere vil gerne indgå i en
bestyrelse.
Der afholdes stiftende generalforsamling i december. Køge Kommune har bevilget 50.000 kr. til
etableringsudgifter. Dette beløb er pt. indestående i Badmintonafd.

10. Budgetopfølgning v/Otto
Otto havde fremsendt budgetopfølgning pr. 29/11, der blev taget til efterretning. Budgettet for 2019
blev godkendt. Det blev vedtaget at hæve prisen for bolde til 120 kr. pr. 1. januar 2019. Prisen for
deltagelse i afslutningsfesten den 13. april er 150 kr. som sidste år.
11. Planlægning af generalforsamlingen den 12. februar
1. Annie spørger Margit om Hans Henrik vil være dirigent.
3. Arno udarbejder beretning med input fra Sune om ungdomsafdelingen samt andre
bestyrelsesmedlemmer.
4. Otto fremlægger regnskab.
6. Kontingentet bliver uændret.
7. Otto fremlægger budget for 2019.
8. Arno og Annie ønsker ikke genvalg og det gøre suppleanten Pia Nielsen heller ikke. Vi forsøger,
at udarbejde et nyhedsbrev i begyndelsen af januar om generalforsamlingen og fremlægge
problemet med at besætte de ledige poster.
12. Eventuelt
Intet væsentligt.

