
Bestyrelsesmøde 
Mandag d. 9/8-2021 16:30 - GBK 

 

Til stede: Christian, Charlotte, Pia, Kasper, Anja 

 

Afbud:  Peter 

 

 

 

1. Godkendelse dagsorden 

 

Godkendt 

 

2. Godkendelse referat 

 

Godkendt 

 

3. Tournament planner 2021 
Vi skal have ny licens – koster 725 kr 

Tournament Planner licens 2021 – Webshop (badminton.dk) 
 

Beslutning 

Pia bestiller og installerer på klub PC – koster 750,- 

 

4. Stævne 25/8 (Se bilag med invitation) 
• Invitation skal redigeres og lægges op på badmintonplayer, så der kan åbnes for 

tilmeldinger 

• Egne spillere skal have særskilt indbydelse efter sæsonstart 

• Klubben plejer at betaletilmeldingsgebyr 

• Der er behov for klub pc til  
a. håndtering af tilmeldinger og udarbejdelse af stævneprogram 
b. indmeldelse af nye medlemmer 

• Adgang til VISA kort i forbindelse med tilmelding af egne medlemmer til stævne. 
 

Beslutning 
Pia & Charlotte tilretter og uploader til Badmintonplayer, samt åbner for tilmeldingen.  
 
Klubben betaler tilmeldingsgebyr for egne spillere.  
 
Pia skal bruge kreditkort + Nemid til at lave tilmeldingen for egne spillere. 
 

5. Hjertestarter 
Der er efterspurgt information om hjertestarter.  
 

https://webshop.badminton.dk/vare/tournament-planner-licens-2021/


Findes i placeret i indgangspartiet til venstre på Kattegat skolen/ Østre, ud fra 

parkeringspladsen og rundt om den lille bygning https://hjertestarter.dk/find-

hjertestartere/find-hjertestartere#id/1000005041/15  

Beslutning 
Der laves opslag med billede af placering, som hænges op på tavlen i hallen 

 
 

6. Bane 7 – udvalg 

Der er brug for et team omkring Bane 7. Især tirsdag hvor begynderholdene ligger kan der 

være behov for ”bemanding” for at hjælpe med indmeldelse osv. 

 

Beslutning 

Der skal findes et antal frivillige der vil hjælpe med at stå for det. Det er IKKE dem der skal 

stå i bane 7, men sørge for indkøb og evt. bemandingsplan 

 
7. Puljer og fonde 

DGI og DIF har oprettet en række puljer, der kan søges til blandt andet genstart og corona.  

 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/medlem-af-dgi/medlemsfordele/soeg-dif-og-dgi-s-

foreningspulje  

 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-

krisen-i-foreningen/hjaelpepuljer-i-forbindelse-med-corona/dif-og-dgis-genstartspulje 

 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-

krisen-i-foreningen/hjaelpepuljer-i-forbindelse-med-corona/dif-og-dgi-s-corona-hjaelpepulje 

Beslutning 

Kasper og Pia kigger på dette 

 
8. Børneattester 

Der skal indhentes børneattester på alle trænere. Attesten kan hentes her og kræver digital 

signatur fra klubbens side https://politi.dk/straffeattest/bestil-boerneattest 

 

Beslutning 

 

Dette gøres løbende når vi ved præcist hvem der skal være trænere. 
 

9. Sæsonopstart 

I denne uge har der kørt en annonce med ungdom og sponsorer.  

 

I den kommende uge har vi et indlæg i avisen om genstart efter Corona.  

 

https://hjertestarter.dk/find-hjertestartere/find-hjertestartere#id/1000005041/15
https://hjertestarter.dk/find-hjertestartere/find-hjertestartere#id/1000005041/15
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/medlem-af-dgi/medlemsfordele/soeg-dif-og-dgi-s-foreningspulje
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/medlem-af-dgi/medlemsfordele/soeg-dif-og-dgi-s-foreningspulje
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/hjaelpepuljer-i-forbindelse-med-corona/dif-og-dgis-genstartspulje
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/hjaelpepuljer-i-forbindelse-med-corona/dif-og-dgis-genstartspulje
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/hjaelpepuljer-i-forbindelse-med-corona/dif-og-dgi-s-corona-hjaelpepulje
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/hjaelpepuljer-i-forbindelse-med-corona/dif-og-dgi-s-corona-hjaelpepulje
https://politi.dk/straffeattest/bestil-boerneattest


I uge 34 kører en annonce om motion og senior (se bilag).  

 

Alle følges op af opslag på Facebook og mail til medlemmerne. 

 

 

10. Godkendelse referat Generalforsamling (bilag) 

 

Referat fra generalforsamling og konstituering blev godkendt 

 

11. Eventuelt 

 

Evt. opstartslejr tages op i ungdomsudvalget, der har møde 17/8 kl 17 

 

DGI trænerkursus – f.eks. Til nye miniton trænere – det undersøges hvor mange deltagere der skal 

være for at et kursus kan afholdes i Østre Hallen 

 

Pia kontakter DGI. 


