GRI N DS T ED BADMI N T ON K L UB
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 1. maj 2013 Kl. 18.30 hos Mette
Referatnotater:

To do

Tilstede:
Erik Thøgersen (ET) formand
Karsten Westergaard (KW) næstformand
Mie Hovmøller (MH) kasserer
Mette Krusborg Madsen(MM) USU medlem
Afbud:
Lene Bjerre (LB) sekretær

1. Godkendelse af
dagsorden for
bestyrelsesmøde
2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 28. februar 2013
3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde
4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

5. Nyt fra
kassereren.

5A: kontingent

Godkendelse af referat er udsat

Opfølgning udsat

Licensforlængelse af CUP2000.
Halfordelingsmøde (Erik og Karsten) gået rigtig fint. Vi har
fået en del tider til rådighed.
Lock-out Badminton: kæmpe succes. Meget omtale og positiv
respons. Mange små spillere – måske mulige Miniton spillere.
Konfirmation: Erik udleveret til spillere.
Badmintonskole: afholdes i Magion i uge 27 (USU)
Modtaget forslag fra Forbundet til medlemskontingent.
Bestilling af mødelokaler i Magion: skal foregå gennem
biblioteket og ikke via Magion for at vi kan få det gratis.
Gennemgang af brochurer fra Højbjerg Badmintonklub. Til
inspiration
Gennemgang af budget.
5A: Kontingent fastsættelse for sæson 2013/2014.
Småjusteringer. Udgangspunkt, men kan korrigeres hvis
forskellene i tidsintervallerne på holdene bliver for store.
Gaveregulativet: trænger til at blive reguleret. Bestemt at
konfirmander fra 2014 får gavekort på 50 kr (evt.
Sportsmaster). Erik kigger regulativet igennem til gennemgang
på næste møde.
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6. Hjemmesiden/
håndbogen

Der er ikke ændret i tilskud fra 2012/2013 til 2013/2014.
Kørsel fortsat 2 kr/km / Mødediæter uændret 60 kr/person.
Stævnetilskud uændret.
Fungerer fint. Kalender kommet på hjemmesiden.
Ugekalender vil være en rigtig god ide (hjemmekampe
oversigt).
Håndbogen gennemgås næste gang

7. DMU

Evalueringsmøde i styregruppen fredag d.3/5.
Tak for hjælpen arrangement d.7 Maj.
God pressedækning i år.

8. DM 2014 senior

Kopi af arrangementsaftale udleveret. Karsten og Erik kigger
på organisationsplan til næste møde.
Kommet i stand med hjælp fra Billund Kommune
For uddybning af, hvad der foregår i de forskellige udvalg,
henvises til de respektives referater

9. Nyt fra
udvalgene

Seniorspillerudvalg SSU
Afsluttet turnering. Arbejder pt. med den nye turnering.
Klubmesterskaber afholdt
Ungdomsspillerudvalg USU
Klubmesterskaber: god respons fra deltagere. Succes med
fællesspisning efterfølgende incl. Forældre.
Sommerbadminton frem til uge 26.
Sommerlejr: arbejdes på hvor det kan afholdes.
Motionsspillerudvalg MSU
Stoppet for denne sæson.
Stævneudvalg STU
Sponsorudvalg SPU
Bladudvalg BLU
Redaktionsmøde d.13/5. Deadline d.27/5.
Omdeles d.23/24 Juni.
Uddannelsesudvalg UDU
Simon arbejder på afregninger.
Afregning bliver opdelt pr. hold
Kontoret
Bestilling af haltimer? Hvem skal kunne booke? Evt. ansvarlig
fra hvert udvalg skal være de eneste der skal kunne booke.
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10. Fastsættelse af Erik kommer med oplæg.
mødedatoer for
2013/2014
Udtrækning maj 2013
11. Udtrækning af
præmiespil for
Udtrækning juni 2013
maj og juni 2013
12. Evt.

Erik Thøgersen

Udsættes til næste møde
Næste bestyrelsesmøde d.31/5 (evt. 3/6) kl.17.00 ved Erik
Mødet slut kl. 21.13
Karsten Westergaard

Mette Krusborg Madsen

Mie Hovmøller
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