G RI NDSTED BAD MI NTO NKLU B
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra udvidet bestyrelsesmøde
Den 31. maj 2013 Kl. 17.00 hos Erik
Referatnotater:

To do

Tilstede:
Erik Thøgersen (ET) formand
Karsten Westergaard (KW) næstformand
Mie Hovmøller (MH) kasserer
Lene Bjerre (LB) sekretær
Kurt Elbæk (KE) kontor
Daniel Hess (DH) STUformand
Jane Thomsen (JT) SSUformand
Mette Krusborg (MK) USU
Afbud:
Simon Nielsen (SN) UDUformand
Kaj Kristensen (KK) MSUformand

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

Godkendt

5. Nyt fra

Regnskabet gennemgået, ingen bemærkninger.

Godkendt

Kommer løbende under de andre punkter

Dagsorden med datoer for bestyrelsens møder gennemgåes
Vi har fået henvendelse vedr. at Horsens, Kolding og Grindsted
skulle gå sammen i et samarbejde, hvor man ønsker at lave et
kraftcenter. Der er lavet en brainstorm på, hvad det skulle være,
hvordan det skulle startes m.m. Vi har SB samarbejdet, men vil
starte det som noget ekstra i U13 ikke kun for elite spillere men
også mesterrækkespillere og efterhånden skal det udvides til
andre aldre. Det er planen at der skal være flere møder, hvor
der laves flere konkrete aftaler. Spillerne skal træne 2 timer en
gang om ugen.
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kassereren
6. Hjemmesiden/
håndbogen

Kalenderen fungerer nu på hjemmesiden.
Det skal undersøges om vi kan oprette et nyhedsbrev.

Husk ændringer skal ajourføres i håndbogen!!

(ET og
KE)
(Alle
udvalg
pånær
SSU som
har gjort
det )

Der er rettet på gaveregulativet i håndbogen
Mobbepolitik bør tages op i klubben. DIF har skrevet en artikel
om mobning. Vi skal lave en mobbepolitik som skal i
håndbogen. Således at vores trænere er opmærksomme på når
det foregår og ved hvilke muligheder der er for at løse
problemstillingen.
7. Præmiespil

Salg af præmiespil er stadig vigtigt. Vi har alle ansvaret.
Vi vil prøve at gøre mere reklame for det på hjemmesiden

8. DMU

(DH)

(KE og
ET)

Der mangler de sidste afregninger.
Intentionen er at forlænge det i 2015 og 2016
Styregruppen ønsker at fortsætte igen næste år.

9. DM 2014 senior

Vi har endnu ikke nedsat en styregruppe, men der tales om at
det er vigtigt ikke at vente for længe.

10. Nyt fra
udvalgene

(For uddybning af, hvad der foregår i de forskellige udvalg,
henvises til de respektives referater)
Seniorspillerudvalg SSU
Aktivitetskalender er under udarbejdelse.
Der er inviteret til træningsarrangement sidst i august med
overnatning
Vi regner med, at det går med 2 turneringshold næste sæson
Ungdomsspillerudvalg USU
Havde møde i går.
Evaluering af klubtur til Ikast.
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Sommerbadminton om onsdagen
Badmintonskole i uge 27
Sommerlejr i uge 32
Samme hold som sidste sæson kører videre.
Vi kan godt bruge hjælp i USU, som kan tage nogen af
arbejdsopgaverne. Men som ikke behøver at deltage i møderne.
Der laves skriv til forældre om dette.
Kontingenter er en omstændig proces, der ønskes en bedre
løsning på dette.
Motionsspillerudvalg MSU
MSU fortsætter med samme besætning og arbejdsfordeling
som tidligere år. Der er følere ude til et femte medlem.
Opkrævning for april badminton er lige på trapperne, og vil
blive sendt ud i løbet af et par dage.
Vi regner med at lave fælles annoncering for GBK, i stil med
tidligere sæsoner.
Vi afventer fra bestyrelsen, om der kommer pris ændringer, til
den kommende sæson, tiderne har vi fået fra ET. Hjemmesiden
og informations folder rettes derefter.
Hal booking til vores stævner er foretaget to år frem.
Vi skal til den kommende sæson forsøge at bruge kamp
holdkort til at sammensætte og styre træningen. For at gøre
træningen udfordrende og mest mulig jævnbyrdig.
Aktiv Onsdag afventer inden sæson start om der kommer
prisstigninger, ellers har der været tilfredshed med, som
sæsonen har forløbet.
DGI: Vi vil til den kommende sæson satse på at udvide vores
to mixhold med et rent herre hold mere, vi har spillerne og skal
bare finde en holdleder. Alle hjemmekampe skal fremadrettet
spilles sammen med GBKs øvrige aktiviteter i Hal 1 og 2.
Stævneudvalg STU
De forsætter med samme bemanding og samme stævner.
Jysk fynsk mesterskabet udgår.
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Sponsorudvalg SPU
Intet
Bladudvalg BLU
Deadline i mandags, der er masser af indlæg.
Der er forslag om at de 10 bud om mobning kommer i det
næste blad.
Uddannelsesudvalg UDU
Simon stopper og Alexander tager over.
Der er talt om at vi skal ud og søge trænere til miniton, da det
betyder rigtig meget at vi får fat i spillerne helt fra starten.
Det er vigtigt at trænerne bliver aktive i træningen, der er evt.
brug for at de coaches.
Kontoret
Der ønskes ventilation i mødelokalet, da vi ellers ikke kan
bruge det.
11. Udtrækning af
præmiespil maj,
juni, juli og
august for 2013

Udtrækning maj 2013
3, 15, 17, 57, 68, 76, 77, 83, 86, 109, 114, 115, 124, 138, 145
Udtrækning juni 2013
38, 62, 68, 83, 93, 96, 106, 112, 116, 131, 135, 138, 141, 145,
146
Udtrækning juli 2013
3, 15, 17, 19, 24, 39, 51, 65, 92, 100, 119, 120, 134, 137, 143
Udtrækning august 2013
5, 24, 30, 36, 51, 53, 62, 64, 67, 74, 80, 86, 108, 124, 140

12. Evt.
Mødet slut kl. 19.20
Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Lene Bjerre

Mie Hovmøller

Referat bestyrelsesmøde d. 31. maj 2013

Mette Krusborg Madsen

4

