1. Peter Kongsbak er valgt
2. Stemmetæller ikke valgt, vælge i fald af behov.
3. Formanden beretter, beretning vedhæftes.
Hvad er kriterierne for succes?
Takker Niels for hans engagement i klubben gennem flere sæsoner, da Niels ikke ønsker at være
træner mere. Bestyrelsen sørger for at vi er på plads med ny trænerstab til næste år.
Tak til Ole Egebjerg for koordinering og hjælp vedr. kørsel af de unge trænere fra TIE
Kommunen bakker fint op og har været velvillige både mht. ”badminton på skolen” og i andre
sammenhænge.
Onsdagsholdet, 11 tilmeldte men meget udfordret ift. fremmøde.
Bekymringen som formand, hvem skal tage over? Hvad er alternativet?
Ligeledes tak til Birthe og Peter for hjælp/koordinering.
Formandens beretning godkendt.
4. Ebbe fremlægger budget, vedhæftet. Ebbe er bestemt ikke tilfreds til med diverse
udfordringer mht. Nets og hvidvaskinigslov. – budgettet godkendt af forsamlingen, uden
yderligere kommentarer.
5. Ebbe fremlægger budget, vedhæftet. Peter kommenterer at vi evt. kan spare ved at korte
sæson fra sep-marts? Ligeledes høres der ind til om ungdommen er rentabel? – dette
”forslag” accepteres ikke af formand (+bestyrelse), og kommer derfor ikke videre. Bolde,
Peter mener at budgettet er sat for højt. – glædeligt modtaget og taget til efterretning.
6. Ingen indkomne.
7. Henrik valgt som formand. Lis valgt igen for en 2 årig periode. Milo er valgt til bestyrelsen 2
årig periode som 5. medlem.
8. Cille er valgt som suppleant 1 år.
9. Steen Møller valgt som revisor.
10. - Milo tilføjer at man i Ryom har en ”ordning” hvor man betaler 60kr pr træning, og kommer
som man vil. Det kunne være en mulighed for nem og enkel booking, uden fast kontingent.
Christian foreslår at man kunne sammenlægge kontingenter og evt. drage fordele af
sammenhørige sportsgrene.
Peter meddeler at vi godt kan reducere/minimere timerne for veteraner. – bestyrelsen
vender mulige scenarier og giver Peter besked. (+60)

