Referat fra ordinært afdelingsmøde i HI Badminton onsdag, den 19. august 2020
Formanden bød velkommen til de fremmødte og serverede mad og drikke.
1.

Valg af dirigent

John Pagh blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet.
2.

Valg af sekretær

Alice Böye blev valgt som sekretær
3.

Formandens beretning

Kent Böye fremlagde følgende beretning:
”Så er der gået endnu et badmintonår, som desværre blev næsten fuldstændigt smadret på grund af Coronaen.
Jeg behøver ikke at fortælle, hvor meget det ødelagde sidste halvdel af turneringen. Det var ren kaos både
med, hvad vi måtte og ikke måtte.
Vi kom dog i gang midt i juni med at træne. Vi fik også lov til at spille hele juli i den nye Valbyhal. Der var
der mange, der benyttede sig af. Der var en 12 – 14 stykker, som trænede hver gang.
Selve FSKBHs badmintonturnering blev helt aflyst. Alle rækkerne manglede flere kampe, så selvfølgelig blev
der heller ikke nogen vindere og heller ikke nogen, som skulle rykke ned.
Vi håber, at turneringen 2020/2021 igen bliver helt normal, hvor vi igen kan finde vindere af rækkerne.
Tak til udvalget: Erik Lorenzen, John Pagh og Claus Dvinge.
Her er datoerne på sæsonens badmintonstævner:
Oldstævne: 26. september 2020 i Skælskør
Vinterstævne: 9. januar 2021 i Skælskør
Fællesstævne: 20. marts 2021 i Nyborg Hallerne
Klubmesterskab: 17. april 2021 i Gl. Valbyhal”
Beretningen blev herefter vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.
4.

Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

5.

Valg af spilleudvalg

Erik Lorenzen blev genvalgt som medlem af spilleudvalget.
Kent Böye blev genvalgt som afdelingsformand.
6.

Eventuelt, herunder instruktion af holdledere

Ifølge John Nielsen har bestyrelsen fokus på at hverve nye medlemmer. Der bliver lavet nye hvervebrochurer samt kampagner på Facebook og lignende. Han spurgte, om der kunne være interesse i at lave træningstimer i TIK Hallerne (i nærheden af Taastrup station) for at tiltrække ansatte i Telegade. Der burde
være ledige baner fra kl. 15.00 – 16.00.
Der var enighed om, at eventuel træning i TIK Hallerne skal være kl. 16.00 – 18.00. Hvis træningen starter
tidligere eller senere eller kun er af en times varighed, vil det næppe tiltrække mange spillere – hverken nye
eller ”gamle”. Af hensyn til de nuværende træningstider skal træningen helst være tirsdag eller onsdag. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, er der ingen grund til at gå videre med planerne.
John Nielsen nævnte, at såfremt der er interesse for at have en træner i en periode ligesom tidligere, skal vi
bare sige til.
Da træneren tidligere var der, var der problemer med ledig tid på banerne til de, der ikke ville deltage i trænerens program. Pia Kaalund foreslog, at der i stedet for træning i to timer kun skal være træning i en time
ad gangen.
Anny Kjærsig gjorde opmærksom på, at hvis banerne i Svanemøllen om torsdagen ikke bliver benyttet, får
vi ikke lov til at beholde banerne. Hvis banerne er mistet, får vi dem aldrig igen. Så det gælder om at møde
op.
John Pagh præciserede, at det er en god ide at deltage i de træningstimer lørdag formiddag i Svanemøllen,
når Kent Böye skriver, at det er muligt.
Der vil ikke blive udleveret nye bluser i 2020.
Pia Kaalund bad om, at fremtidige bluser bliver i ren bomuld. Der er mange, der har problemer med de syntetiske bluser.
Ifølge Anny Kjærsig kan alle bluser vaskes ved 60 grader (også selvom vaskemærket angiver, at de kun kan
tåle 40 grader). Bluserne kan sagtens holde til det, og alle bakterierne bliver dræbt.
Herefter var der udlevering af holdmapper til holdlederne.
Mødet blev afsluttet ca. kl. 17.45.
Alice Böye
Referent
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