KØGE NORD BADMINTON
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 10. JUNI 2021
Deltagere var den samlede bestyrelse med undtagelse af Grethe og Sune (afbud) samt Torben Lind og
Lasse Paaske-Møller (suppleanter).

1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA MØDET D. 26. NOVEMBER 2020
Referatet blev godkendt og underskrevet i forbindelse med generalforsamlingen d. 20. maj 2021.
2. OPFØLGNING PÅ GENERALFORSAMLINGEN D. 20. MAJ 2021
Referatet blev godkendt bortset fra en rettelse under pkt. 5, idet ”forslag” blev ændret til
”bemærkning”. (Det er efterfølgende blevet underskrevet af dirigenten).
Forholdet omkring kontingentet for ungdomsspillerne vil blive taget op på bestyrelsesmødet til
november, så en ændring kan blive behandlet på generalforsamlingen i 2022.
Vedrørende valget af Anja som regnskabskontrollant for 1 år havde Otto fået en bekræftelse fra Erik og
Anja, at de havde indgået en arbejdsfordeling således, at de begge fortsatte som
regnskabskontrollanter for 2021. Vi skal muligvis sammen med Erik finde en afløser for Anja til næste
år.
3. KONSTITUERING
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand

Helge Gohr

Kasserer

Otto B. Andersen

Sekretær

Aase Herbo-Rasmussen

Sportschef

Tinne Jensen

Ungdomsleder

Sune Bach

Motionistleder

Margit Nielsen

Tordagsholdet

Grethe Cardel.

4. PLANLÆGNING AF SÆSON 2021-22
Otto foreslog udsendelse af kontingentmail d. 1/7 med deadline d. 1/8 for ungdomsafdelingen (start d.
16/8) og deadline d. 15/8 for seniorafdelingen (start d. 1/9).
Der vil blive udsendt et nyhedsbrev i begyndelsen af august. (Torben har allerede udarbejdet udkast
hertil).
Det blev besluttet at forære et rør bolde til hver bane og time til mandags- og onsdagsspillerne samt et
rør til hver af banerne til torsdagsholdet.
Med hensyn til corona forhold afventer vi udviklingen og et møde med halinspektøren.
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5. UNGDOMSAFDELINGEN
Pr. d. 1/8 udsender Sune sammen med trænerne invitationen til sæson 2021-22 med sæsonplan, der
bl.a. indeholder stævner, holdturnering, samling d. 25/9 og Skovbomesterskabet i uge 4. Muligheden
for fællestræning om onsdagen blev drøftet.
Ved afslutningsfesten havde spillerne indsamlet en gave til trænerne som tak for en god sæson. Det er
dejligt at se det gode forhold mellem spillere og trænere. Det kan også mærkes på medlemstallet, idet
vi ved udgangen af maj var 33 medlemmer, hvoraf 28 spiller om mandagen og 32 om tirsdagen.
Herudover har vi allerede 2 spillere, der er lovet deltagelse til næste sæson.
Vi har nu nået smertegrænsen og nye tilmeldinger over sommeren bliver sat på en venteliste og
afhængig af hvor mange der falder fra ved sæsonstarten, kan der blive plads til dem.
6. SENIORAFDELINGEN
Vi har fået bekræftelse fra Køge Kommune på, at bookingen af hal A for sæsonen 2021-22 er på plads.
Banereservationerne for spillerne fra sæson 2020-21 er fremført til sæson 2021-22 og kan ses på
hjemmesiden. Der er deadline d. 15/8 for kontingentbetaling for at man kan bevare sin reservation.
Der er ikke planlagt nogen byttedag, da det ikke har været nødvendigt i de seneste to sæsoner.
Spillerne følger med på hjemmesiden om ledige baner og kontakter Otto om evt. bytte.
Tinne sørger for tilmelding af hold til DGI’s holdturnering. Jytte og Torben fortsætter som holdleder.
7. TORSDAGSHOLDET
Torsdagsholdet fortsætter som normalt med Grethe som holdleder. Spilletiden er uændret 09:3011:30. d. 4/11 kan vi ikke spille, da skolerne har brug for hallen til idrætsdagen.
Margit Knudsen blev 80 år d. 8/2 2021 og bliver derfor æresmedlem i sæsonen 2021-22. Grethe sørger
for blomster og billede på den første spilledag, Margit møder op. I sæsonen 2022-23 får vi yderligere et
æresmedlem, Bent Jepsen.
8. FREMTIDEN FOR UNGDOMSSPILLERNE
Inden for 2-3 år falder nogle af vores ungdomsspillere for aldersgrænsen på 18 år. Vi skal så småt
begynde at tænke på fremtiden for disse spillere. Vi kan overveje følgende:
1. lade dem fortsætte i ungdomsafdelingen i en særlig gruppe
2. Skaffe dem baner mandag og onsdag aften i klubben som seniorer med senior kontingent.
3. Sige farvel til dem og held og lykke i en anden badmintonklub

9. MEDLEM AF DGI
Vi har modtaget opkrævning fra DGI for kontingent for 2021 på kr. 1.768.
Der var ingen af bestyrelsen der ønskede at modtage flere nyhedsbreve fra DGI, Badminton Danmark,
Dansk Idrætsforening eller Køge Kommune end hvad de allerede modtager. Aftalt at Otto videresender
information, han finder vigtigt for bestyrelsen.
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10. ØKONOMI
Otto gennemgik en opfølgning på budgettet for 2021, der var udarbejdet og godkendt i november
2020. Udgifterne til halleje bliver større, da vi har booket hal A i maj måned til ungdomsafdelingen. Til
gengæld får vi et større aktivitetstilskud fra Køge Kommune på ca. kr. 13.500 mod kr. 9.337 sidste år.
Det forventede resultat for 2021 afhænger af antallet af medlemmer i sæsonen 2021-22, salg og
forbrug af bolde samt tilskud til aktiviteter, særlig 50-års jubilæet.
11. KØGE NORD SPORT CENTER
Der skal være repræsentantskabsmøde i Køge Nord Sport Center d. 16/6, hvor Otto deltager som
repræsentant. På agendaen er bl.a. vedtagelse af nye vedtægter som følge af lukning af Rishøj IF,
optagelse af medlemsforeninger samt vedtagelse af kontingent (tidl. Betalt kr. 100 af Rishøj IF for hver
af de 8 afdelinger).
12. RISHØJ IF
Afviklingen af Rishøj IF forventes afsluttet i juni. Regnskabet er pt. til gennemgang hos Erik Andersen
(regnskabskontrollant) og udlodningen forventes snarest.
13. 50-ÅRS JUBILÆUM D. 17/6
Følgende datoer er ledige i Køge Nord Selskabslokaler (Linda), d. 7/8 eller 25/9. Vi satser på d. 25/9 da
august stadigvæk er feriemåned og vi ikke er kommet i gang med sæsonen (efterfølgende aftalt d. 25/9
med Linda).
Otto efterlyste et festudvalg og Aase og Torben meldte sig. Vi forventer også at Grethe melder sig. Alle
er velkommen til at komme med forslag også om et festligt indslag. Sange med evt. navne fra fortiden
efterlyses. Forslag om en kuvertpris på ca. kr. 600 og en egenbetaling på kr. 200, svarende til den
aflyste fest i 2020. Der er sat kr. 30.000 af i budgettet til tilskud til arrangementer, men hertil kommer
så udlodningen fra Rishøj IF.
Otto kontakter musiker Kim Kaehne (er mundtligt bekræftet).
14 EVENTUELT
Intet.
Ref. Aase/Otto
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