
Referat fra bestyrelsesmøde den 19/8-2020 i Løgstrup Hallen 

Fremmødt: Dorte, Kirsten, Heidi, Anders Kristian og Anne-Mette 

Afbud fra: Per og Majken 

Referent: Anne-Mette 

Dagsorden: 

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde 
2. Meddelelser  
3. Henvendelse fra håndboldudvalget omkring udfordringer med frivillig hjælp mm. 
4. Badminton ungdom - stadig ingen trænere. 
5. Status på fondsansøgninger i forhold til projekt Multiparken. 
6. Dagsorden til næste fællesmøde d. 28. September 
7. Evt. 

 

1. Referat fra sidste møde godkendt. 
2. Meddelelser: 

- Festudvalget har på baggrund af de udfordringer, der er ifm COVID-19 besluttet at den 
årlige julefrokost i november aflyses. 

- Arrangementet i samarbejde med Borgerforeningen i oktober er stadig uafklaret i forhold 
til muligheden for afholdelse. 

- Det nye tiltag Baby-motorik har 2 pladser tilbage. 
- Kanoudlejning i weekenden - normalt bliver de afleveret i samme stand og fuldstændig 

rengjorte, men denne gang har vi oplevet, at de ikke var spændt ordentligt fast på traileren, 
at der manglede et sæde og at de var møgbeskidte. En enig bestyrelse beslutter, at der 
opkræves erstatning og at der evt. skal tilføjes et beløb på kontrakten, som opkræves, hvis 
de ikke er rengjorte. 

- Fodboldafdelingen er færdig med at lave tøjpakker, Gymnastikafdelingen og 
håndboldafdelingen arbejder med at få tøjpakker på plads, de andre afdelinger har vi ikke 
hørt noget fra. AM rykker for det. 

- E-sport: ny træner er sprunget fra i sidste time. Det er aftalt med Kim, at der igen 
annonceres på Facebook og Kim starter selv holdet op onsdag d. 26/8. 

3. Henvendelse fra håndboldudvalget 
- Bestyrelsen har drøftet udvalgets udfordringer og forslag til løsninger. 
- Der skal ikke laves en skævvridning ved at indføre aflønning i håndboldafdelingen. Vi er 

netop i gang med en proces, hvor målet er at ensarte niveauet af erkendtligheder, bla ved 
hjælp af tøjpakkerne, som udgør erkendtligheden i denne nye sæson. 

- Bestyrelsen opfordrer udvalget til at bede trænerne afholde hver deres forældremøde ved 
opstart, hvor der afstemmes forventninger med forældrene, og hvor de første 
ansvarsopgaver uddelegeres eller der laves en turnusordning. 

- Vær så konkrete som muligt ifm opgaverne f.eks i forhold til hvad en “stævneleder”rolle 
indebærer. 

- I forhold til håndtering ifm Covid-19 så har Tommy ansvaret for rengøring, afspritning og 
ved tvivlsspørgsmål kan han kontaktes. Derudover henvises til DIF, JHF og DHFs 



retningslinjer. I kan anbefale børnene, at de klæder om og går i bad hjemme, men de må 
gerne benytte omklædningsrummene og badefaciliteterne, som retningslinjerne er nu. 

4. Badminton ungdom: 
- Kirsten fik en henvendelse fra en, der var interesseret i at træne, men da møde blev aftalt 

omkring opstart mm, dukkede han aldrig op, og Kirsten har ikke kunnet træffe ham siden. 
- AM laver et par “sidste chance” opslag på FB. 
- Per retter henvendelse til VBK asap og hører, om de har nogen mulighed for at hjælpe os 

med en træner - evt indtil vi finder en anden. Sidste sæson var der knap 40 spillere fordelt 
på 2 hold. 

5. Ansøgning fonde: 
- Vi skal hurtigst muligt have gang i ansøgninger som det blev aftalt i februar. Vi skal have 

gang i projektet med banen ifm Multiparken hurtigst muligt. 
- Anders Kristian laver en udsøgning og finder potentielle fonde at søge til næste møde. 

Dette er en hasteopgave, da Brugsens bestyrelse stadig afventer et projekt, deres penge 
(tidligere modtaget 30.000) går til. 

- Kirsten og Dorte har ansøgt 2 fonde - den første - Anders Brøndum fonden, hvilket gav 
50.000 kr til vores projekt. Den anden er DIF og DGIs foreningspulje, som vi stadig afventer 
svar på. 

- AM drøfter mulighed for hjælp med anlægsarbejdet af bunden med bla Steffen og potentiel 
sponsor. 

6. Dagsorden til Fællesmøde d. 28. September med alle udvalg: 
1. Meddelelser 
2. Status-runde fra hvert udvalg 
3. Drøftelse på tværs af udvalg mht at få flere forældre involveret. 
4. Tøjpakker - opsamling 
5. Budgetgennemgang v/Dorte 
6. Hjemmeside og Facebook v/AM 
7. Evt. 

       7.    Evt. 
- Onsdag aften er der muligvis et tidsrum, hvor der ikke er fyldt helt op med 

badmintonspillere. Et alternativ kunne være at oprette en ny aktivitet med blandede 
idrætsaktiviteter. Peter vender tilbage, når han med sikkerhed ved, om der er haltid til det. 

- Børneattester: Indhentes ved opstart af ny træner. Dette gælder også, hvis en træner har 
holdt en pause og starter op som træner igen. Derudover skal alle minimumskrav 
overholdes af de enkelte udvalg. Hvis et udvalg ønsker at indhente børneattester oftere 
end de gældende minimumskrav, er det op til udvalget selv. 

 

 


