G RI NDSTED BAD MI NTO NKLU B
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 27. august 2013 Kl. 18.30 hos Lene
Referatnotater:

To do

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

1. Godkendelse af
dagsorden for
bestyrelsesmøde
2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 31. maj 2013
3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Godkendt

Godkendt

Der er endnu ikke taget hul på opgaven om et nyhedsbrev
Daniel har fundet noget om samværspolitik fra en anden klub
der også omhandler mobning. Der er enighed om at vi skal
bruge noget i retning af de 10 bud og at der skal forefindes
retningslinjer på, hvad man gør hvis man oplever mobning i
klubben. USU skal indover mobbepolitikken.

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Vi har haft timebooking fra 20 -21 som nu overgår til
håndbold.

5. Nyt fra
kassereren.

Der er begyndt at komme kontingenter ind.

(ET og
USU)

Vi undskylder mange gange, at lønninger ikke var udbetalt,
men der var tale om en fejltagelse.
Der er kommet regninger fra Magion. Trænerne har haft fuld
forplejning ifm sommerlejr. Der er derudover købt burger m.m.
som er mad, der burde være spist til de almindelige
bespisninger. Det er ikke meningen fremover. ET orienterer
trænerne om dette
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1 MSU kontingent fra april er ikke betalt
MH mangler liste fra MSU for denne sæson, for at kunne
afstemme indbetalingerne.
6. Hjemmesiden/
håndbogen

(MH)

Mangler en del opdateringer. Det er vigtigt at vi alle gør
opmærksom på de fejl der findes.
Der er stadig brug for tilretninger på den nye hjemmeside. Det
er især et problem op til sæsonstart, da alle spillerne søger
informationer på dette tidspunkt, hvor de endnu ikke er
revideret. Dette da alle jo er på sommerferie.

7. Frivilligweekend
(messe) i Magion
26. og 27.
september

Frivillig fredag som Billund kommune står for. Her kan
forskellige foreninger og hjælpeorganisationer få en stand
gratis. Vi regner med at møde op torsdag og fredag, for at se
om vi evt. kan rekruttere nogen der kan hjælpe til DM. Der skal
laves sedler som folk kan tage med
(KW og
Arrangere med sedler og bemanding
ET)

8. DM 2014 senior

KW og ET skal have møde med Brian Moesgaard fra
Badminton Danmark. Der skal aftales en masse praktiske ting,
samt omkring sponsorer.
Herefter skal styregruppen nedsættes.
Finaledag for DM i skolebadminton d. fredag d. 7/2 ifm DM.

9. Nyt fra
udvalgene

For uddybning af, hvad der foregår i de forskellige udvalg,
henvises til de respektives referater
Seniorspillerudvalg SSU
Der er kommet gang i træningen. Mandagstræningen er flyttet
til dobbelthallen, da vi har været for mange.
Socialt arrangement aflyst. For få tilmeldinger. Holdturneringer
og aktivitetskalender er i orden.
Ungdomsspillerudvalg USU
Der var møde i torsdags. Referatet kommer snart.
Sociale arrangementer; Sjov fredag: 2 planlagt 15/11 og 21/2,
samt flere arrangementer er planlagt. Se referat.
Evaluering af sommerlejr, hvor der blev lavet et alternativt
arrangement i vores egen hal. Invitationen skal tidligere ud i
denne sæson.
Evt. foreslår ET at flere sportsgrene samles om sommerlejr.
Håndbold, badminton m.m.
Badmintondag for Sdr. skole er arrangeret d. 30. august.
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Alexander står for træningen.
Møde i SB d. 4. september, der orienteres ved næste møde om
forløbet.
Motionsspillerudvalg MSU
Vi er orienteret om at Neya er på ferie. Vi ved derfor ikke hvor
vi står. Kasseren beder om medlemsliste fra MSU, samt status
når Neya returnerer
Stævneudvalg STU
Snart Sportsmaster Cup sidst i september. Der var ikke mange
tilmeldte i U19 elite, derfor laves der ændringer til i år.
Vores salg af aftenfest og overnatning laves gennem
badmintonPeople.
Sponsorudvalg SPU
Vi gentager julekalenderen igen i år, de skal være klar til
julemessen. ET sørger for at få taget billeder

(ET, KW)

Bladudvalg BLU
Udkommer omkring uge 42. Der er snarligt deadline.
Uddannelsesudvalg UDU
Vi er i gang med at få indhentet børneattester.
Vi skal have billeder af trænerne, så de kan være klar på
hjemmesiden.
Kasper Lorenz overtager mens Alexander er væk
Bettina er ansvarlig for miniton. Daniel og San træner
Træner fra Esbjerg hjælper indtil oktober.
Der var trænermøde i uge 32
Kontoret
Der blev ryddet op i går 
Der kommer ventilation
Når man benytter kontoret skal det efterlades i samme stand
som man overtager dem. Det er vores forpligtelse over for
Magion, da de også låner det ud til andre.
10. Udtrækning af
præmiespil for
september og
oktober 2013

Udtrækning september 2013
12, 14, 19, 29, 43, 94, 97, 100, 104, 108, 112, 114, 119, 129,
140
Udtrækning oktober 2013
3, 7, 10, 30, 34, 39, 41, 54, 63, 70, 113, 127, 130, 132, 138

11. Evt.
Mødet slut kl. 20.45
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Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Mette Krusborg Madsen

Mie Hovmøller

Lene Bjerre
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