Bestyrelsesmøde i Badmintonafdelingen den 29. august 2018

Fremmødte: Otto, Margit, Grethe, Tinne, Sune, Helge og Annie. Arno havde meldt afbud.

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt
2. Godkendelse samt underskrift af referatet fra bestyrelsesmødet d. 15. februar 2018.
Referater godkendes på næste møde
3. e-games v/Otto.
Otto oplyste at afd. Ifølge vores vedtægter ikke må deltage i e-games. Otto videresender
de 50.000 kr. Sune deltager i et borgermøde om e-games.
4. Status over medlemmer, banefordeling samt hal reservationer v/Otto.
Vi er pt. 152 medlemmer, 102 mænd og 47 kvinder. Der er stadig ledige baner og Otto har
oplyst det på hjemmesiden.
5. Ungdomsafdelingen v/Sune.
Vi har fået 2 nye trænere på 15 og 16 år til ungdomsafdelingen fra Køge Badminton. De er
lovet træneruddannelse – 3 moduler til 6000 kr. Der skal findes en voksenperson der kan
være i hallen under træningen. Tinne er der den første træning den 3/9. Eigil vi også være
behjælpelig en gang imellem. Sune vil søge om refusion til træneudgifter og ketchere. Han
vil forsøge at finde en kontaktperson i Solrød/Køge.
6. DGI-holdturneringer v/Tinne.
Der er tilmeldt 2 turneringshold. Et mixhold på 8 og et herrehold på 4.
7. Sportstøj v/Tinne.
Tinne havde nyt tøj med fra RSL. Det blev besluttet at både voksne og børn der spiller
turnering skal have nyt tøj. Det kommer en prøvekollektion i uge 39. Helge undersøger evt.
sponsor.
Vi skal muligvis have et nyt fugtskab m. lås som Jim har lovet at finde et andet lokale til.
Sune undersøger evt. sponsor.
8. Opfølgning på klubmesterskab 2018 v/Tinne
Gentages til næste år. Tinne foreslår et julearrangement.
9. Opfølgning på afslutningsfesten 2018 v/Grethe/Annie
Afholdes til næste år, hvis det kan lade sig gøre den 27. april 2019. Annie kontakter Jim og
Linda.
PS: Efterfølgende: Vi må ændre datoen til den 13. april pga. afdansningsbal i hal.

10. Budgetopfølgning v/Otto.
Budgettet blev godkendt. Otto har modtaget et brev fra Nordea om stigning af gebyr. Det
blev vedtaget at fortsætte med Nordea da prisen kun er 300 kr. årligt.
11. Privatlivspolitik v/Otto.
Står på hjemmesiden.
12. Eventuelt.
Pga. opsætning/nedtagning af nettene, kan vi evt. ændre i tiderne.
Vi har klaget over lyssætningen i hallen. Helge sender klage til Otto, som tager den med til
Hovedforeningen.
Vi talte om en ændring af navnet Rishøj Badminton til Køge Nord Badminton

