Referat fra styremøte i LBK 18/8-14
Sted: Vanvikanhallen.

Tilstede: Bård, Roger, Ole Even, Marit, Anders, Jens og Randi.
Sak 30: Treningstider Høst 2014
Leksvik: Bård informerer om driften i Leksvika; Jens og Anders har mye ansvar.
Anders vil trappe litt ned fremover. Opptur sportslig, men dette koster penger.
Jens og Anders informerer om planene i Leksvika. Håper på å få beholde

mandager, aller helst fra kl 17-19, men 18-20 går også. Ønsker oss også å få

fortsette med torsdager, men dette kan bli vanskelig pga håndball som tar mye
av tiden i hallen. Har fått ”tilbud” fra håndballavd om onsdag og fredag, men

dette er de to dårligste dagene for badminton mtp turneringer som ofte starter
på fredager, samt kræsj med trening i Vanvikan.

Vanvikan: Vil ha samme tider som i fjor, mandag barn og torsdag barn+felles.

Krets/felles med Rissa på onsdag. Kanskje søndager etter hvert hvis interesse.

Krets-/fellestrening Rissa: Høre med Petter om kretstrening? Runa ikke aktuell,

har flyttet til Hitra. Viktig å få dette klart, i følge Roger har Petter lyst å stille opp,
men trenger noen konkrete dager/tider å forholde seg til. Evt Borgar? Fortsetter
Sunniva med fellestreningene? Kommer an på om folk i Vanvikan blir med.
Halltid ok, folk det kommer an på.

Vedtak: Jobber for å få mandag og torsdag som treningsdager i Leksvika (Anders

ansvarlig). I Vanvikan starter vi opp så fort som mulig med en dag (helst
torsdag), den som passer best ifht resten av aktivitetene i Vanvikan.

Kretstreningstider blir klart så fort halltidene i Leksvika er klare. Tar kontakt
med Petter.

Sak 31: Badmintonuka
Uke 35 er altfor tidlig. Kom lite folk i fjor.

Vedtak: Badm.uka utsatt. Kjører eget opplegg 2-3 uker senere.

Sak 32: Dresser/bekledning
Anders informerer; vanskelig. Craft ikke godt mottatt, vil helst ha kjente
”badmintonmerker” som Yonex, Forza etc.

Jens informerer om at LBK har mottatt 15 000-, i midler fra Hummel. Brukes på
spillertrøyer?

Vedtak: Anders sjekker med Sportmodern ang to aktuelle dresser (en blå/svart
og en svart/hvit/rød). Må være toårig. Vi skal bestille i år.

Bård sjekker med Stadsbygd sparebank og forbundet om det er ok med Hummeltrøyene ifht reklame og plass. Bestiller hvis ok svarte og hvite spillertrøyer.
Sak 33: Klubbturnering
Fant ingen helger i høst som passet. Får se bort fra at det evt kræsjer med noe,
alle kan ikke få med seg alt.

Vedtak: Må finne og bestemme oss for ei helg kjapt.
Sak 34: Sponsorer
Marit informerer om at vi må søke Stadsbygd sparebank om å forlenge og ØKE
før 1.okt. Ole Even hører med Mekonomen og Vågen.

Vedtak: Jobber med sponsorsaken. Bård snakker med Stadsbygd sparebank
denne uka.

Sak 35: Økonomi – status
Marit, kasserer, informerer. Ca 19 600,- igjen etter leiren (før rør). Tips til neste

år: regning, ikke betal inn på konto. Har ryddet på konto, slettet ting som har
stått i årsvis. Ikke fått kulturmidler. Må finne ut ang halleie fra Rissa

(fellestreningene). Status: 35 000,- på konto. Hva gjør vi med de som har mye
utestående (kontingent+turnering)?

Vedtak: Anders prøver å ta kontakt med aktuelle foreldre i Leksvika ang betaling
av utestående beløp.

Sak 36: Eventuelt
Marit tar opp at det er ønskelig med ny/bedre hjemmeside som det er enklere å
manøvrere seg rundt på. Kanskje oftere oppdatert? Greit med både fb og
hjemmeside.

Vedtak: Bård tar kontakt med Rønne og hører om han kan ta over ansvaret for
hjemmesiden etter Otto.

Ranking: Hvem kan være med? Hvor mange ganger i året? Med trener eller
foreldre?

Vedtak: Tar eget møte på dette om 2-3 uker og setter opp klare retningslinjer.
Referent: Randi Hindrum Dahl

