G RI NDSTED BAD MI NTO NKLU B
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 17. januar 2013 Kl. 18.30 hos Lene
Referatnotater:

To do

Tilstede:
Erik Thøgersen (ET) formand
Karsten Westergaard (KW) næstformand
Mie Hovmøller (MH) kasserer
Lene Bjerre (LB) sekretær
Michael Eskildsen(ME) USU
Afbud:

1. Godkendelse af
dagsorden for
bestyrelsesmøde
2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 13. december
2012
3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Der anmodes om nyt punkt 10 / DM 2014

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Der er DM i Vejen 7-10. februar, der bliver sat opslag op i
Magion.

5. Nyt fra
kassereren
6. Hjemmesiden/
håndbogen

Vi har bogført færdigt med et lille plus

Godkendt

Børneattester hentes stadig ind
Dommerkursus bliver ikke til noget i januar.
Der er stadig ikke uddelt blade i hele Vestbyen, der skal evt.
findes ny uddeler.

Vi har valgt at gå ud fra Solrød badmintonsklubs hjemmeside.
Gennem badminton People har vi fået første udkast.
Der overvejes tilkøb af ”kontingentindbetalinger”. Det vil lette
arbejdet for både kontor og USU.
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7. DMU

Der har været møde i styregruppen, de er ved at klargøre
indbydelsen.
7. maj kommer Chris Mcdonald og holder foredrag i Magion.
Vores frivillige vil blive tilbudt billet til dette som ”tak for
hjælpen”

8.
Indstilling/forslag
af personer til
GBK pokaler

GKSI pokalen og flidspokalen skal uddeles.
Vi beder udvalgene komme med nogle kandidater inden uge 7
og det behøver ikke være en skriftlig indstilling.

(Alle
udvalg)

G.K.S.I. POKALEN
Pokalen tildeles en person – i eller uden for Grindsted
Badmintonklub – der har ydet en særlig
indsats for klubben.
GRINDSTED BADMINTONKLUBS FLIDSPOKAL
Pokalen tildeles hvert år et af klubbens medlemmer, der som
træner, leder eller på anden måde har
ydet en ekstraordinær indsat for klubben i det forløbne år.

9. Generalforsamling torsdag d. 7.
marts 2013

Generalforsamling afholdes i Magion i mødelokalet ovenpå.
Spisning kl. 18.30 og generalforsamling ovenpå kl. 20.00.
ET booker lokalet og bestiller mad, får det sat i avisen
m.m.
SSU, USU, MSU, STU og UDU bedes sende beretninger til ET
senest 23. februar.

(ET)

(Udvalgsformænd)

MH og USU medlem er på valg i år. Der mangler kandidater
fra USU til posten.
10. DM 2014 for
seniorer

Der er udbedt om udkast til arrangementsaftale. DM foregår
over 5 dage fra d. 6. – 9. februar (uge 6)
Største udfordring bliver at skaffe linjedommere, det er
ligeledes op til vinterferien. Der er kort tidsfrist for svar.
Der er i forvejen mange arrangementer der kræver frivillige
Afklares i første omgang med kommunen og Vejen der før har
været arrangører af det ift at se på udgifter, indtægter og
opgaver.

11. Nyt fra
udvalgene

(KW)

For uddybning af, hvad der foregår i de forskellige udvalg,
henvises til de respektives referater
Seniorspillerudvalg SSU
Der har ikke været møde siden. Kvalifikationsrunde er færdig
og vi er blevet nr. 6 med begge hold. Datoer er kommet for
slutspillet.
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Ungdomsspillerudvalg USU
Der har ikke været møde siden.
Juleafslutning var en succes, der var godt 80 spillere.
Holdturnering har 7 hold, det går lidt forskelligt for dem.
Der skal laves nyt arrangement for ungdom, der er snak om
fredag d. 22. Februar.
Motionsspillerudvalg MSU
Har snart stævne (BP cup)
Det går rigtig godt med aktiv onsdag
Stævneudvalg STU
Møde i fredags. Udvalget fortsætter. Der kigges lidt til, at der
kommer flere i udvalget.
DM for skolebadminton mandag d. 28. januar.
Der kommer 10 klasser og spiller. Der er fundet frivillige
hjælpere.
Sponsorudvalg SPU
Intet
Bladudvalg BLU
Redaktionsmøde i går. Der er rigtig mange punkter med. Der er
også rigtig mange billeder. Der er deadline 3. februar og vi
regner med at den kommer rundt i uge 8.
ET kontakter vores sponsorer. KW og ET følger op.

(KW, ET)

Uddannelsesudvalg UDU
Der er 9 der er kommet af sted på kursus. Desværre samtidig
med klubmesterskab. Det foreslås evt. at flytte senior
klubmesterskab.
Kontoret
Intet
12. Udtrækning af
præmiespil for
februar og marts
2013

Udtrækning februar 2013
20, 33, 37, 48, 57, 60, 98, 99, 103, 104, 107, 110, 116, 117, 147

13. Evt.

Intet
Mødet slut kl. 21.45

Udtrækning marts 2013
2, 19, 24, 26, 54, 57, 59, 62, 71, 81, 83, 96, 105, 119, 121

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Lene Bjerre

Mie Hovmøller
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