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Bestyrelsesmøde

Københavns Badminton Klub
Bestyrelsen
Krausesvej 12
2100 København Ø

Dato:
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Sted:

Krausesvej 12

Indkaldt af:

Morten Bøgebjerg

Referat af:

Morten Bøgebjerg

Deltagere:

Arne Jensen
AJE
Kirsten Hede
KHE
Sung Jakobsen SJA
Ole Johansen
OJO
Peter Martensen – PEM – deltager i Morten P’s fravær
Jakob Kyndesen - JKY
Morten Bøgebjerg MBØ
Morten Brustad MBR

Afbud fra:

Morten Petersen MOP

Dato 26. December 2015

Referent: Morten Bøgebjerg
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Referat

Punkt

Beslutning / Beskrivelse

1.

Vi mangler fortsat pris på flytningen i herreomklædningen. Morten tjekker op med Baki.

Opfølgning fra
sidste møde

Vi har valgt ikke at lave tv-signal i den nye bygning, da
det bliver for dyrt i afgifter.
RSL Webshop er kommet i gang er der kommet bestillinger. De første par leveringer går via kontoret, hvor bestillingerne udleveres. Dette for at undgå
forsendelsesomkostninger.
Der er stor tilfredshed med boldene.

2.

Nyt fra kontor

Sungame er kommet med endnu en bevilling på 5.000
kr. Arne nævnte vi skulle være opmærksomme på, udlodningsloven kan blive lavet om.
Videoovervågning er ved at blive sat op og kommer fuldt
i gang de kommende uger.
It-udvalget arbejder på en ny hjemmeside og opgradering af infoskærmen. Forventes at blive klar i januar 2016
Hegn indtil nabogrund – vi afviser at vil betale. Mail
sendt til kommunen. Morten Brustad assisterer hvis der
komme juridiske spørgsmål.
Der er mange nøgle i omløb – både til hallen og til Martins køkken. Vi aftalte at få lavet nye universal låse/nøgler til alle rum og ny lås til køkkenet. Morten kontakter
låsesmed.
Vi skal have kigget på og valgt nogle nye opbevaringsløsninger i hal og mødelokale. Arne, Ole og Morten tager en
rundtur og finder løsninger.
Kontrakt for medlemssystem med tilhørende adgangskontrol er underskrevet. Arbejder for at skifte til det nye
system er i gang.
Der kommer lidt nye medlemmer hele tiden, men også
nogle udmeldelser. Flere FT hold er fyldte og gæstekort
virker ikke optimalt. Morten Brustad kigger på nye løsninger i BU-regi og vender tilbage.

3. Elite politik og
Team Copenhagen

Kirsten og Morten havde været til møde med Jeppe Haugaard fra Team Copenhagen, for at tage temperaturen
på samarbejdet. På mødet præsenterede vi KBK og hvor

Action

Ansv.

Deadline
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vi er henne med elitearbejdet, med henblik på ansøgning
om støtte for 2016. Kirsten har sendt opfølgning fra mødet ud separat til bestyrelsen.
Vi sender støtteansøgning til Team Copenhagen d.
30/10-15

4. Status byggeri

6. Status –
Økonomi/budget
6. Status – alle udvalg (Morten P,
Morten B, Kirsten,
Ole

Kirsten gennemgik status for byggeri.
 Vi holder tidsplanen og er 80% færdige, men
kæmper for at få de sidste detaljer på plads.
 Vi holder budgettet
 Ventilationsarbejdet har trukket ud, men er på
plads og kan installeres.
 Tagpap ind mod hallen skal ”brændes” på. Morten er brandvagt på dagen.
 Der er meget svineri i hallen, og vi opfordrer entreprenøren til at tage hensyn.


Ingen ny økonomi rapportering da der ikke har
været månedsskift.
 Budget 2016 sendes ud til indtastning i uge 45
EU – Jakob
 1. holdet ligger pt nr 6
 2. holdet klarer sig ok
 3.-4. holdene halter
 Der har været en del afbud til alle hold, men det
er blevet bedre de seneste runder.
 Der er bedre fremmøde til træning
 Der er flere henvendelser fra nye spillere.
 Det er god integration blandt ungdom og senior
BU – Morten
 Intet nyt
VU - Ole
 Intet nyt
USU – Kirsten
 Stor tilfredshed med samarbejdet med seniorafd.
 USU kæmper med at få tællere
 Trænerteamet fungerer godt.
 De fleste træninger kører rigtigt godt, men der
er pt nogle skadede spillere, som er i fysio-program
 Holdene justeres løbende efter behov og kapacitet
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7. bordet rundt

Jakob


Sung


Arne


Ønsker sig et nyt højtaler anlæg i hallen. Det
skal vi have kigget på

Sung vil i 2016 afprøve et nyt holdkamps-koncept blandt Københavner klubber. Det skal fungere som motivationsfaktor for spillerne og
samtidig have et festligt islæt.

Vi mangler fortsat en dommer. Opslag kommer
på hjemmesiden, samt hængt op i hallen. Det
koster 2000 kr pr 2. div hjemmekamp uden en
dommer i klubben.

Kirsten
 USU holder forbindelsen til Michael Kjeldsen
vedlige og det kommer der nu en julelejr sammen med Højbjerg ud af. Den skal afvikles her i
hallen.
 USU arbejder sammen med Morten på sponsorløbet d. 5. juni 2016

NÆSTE MØDE : Tirsdag d. 8. december 2015 kl 17
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