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

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 10. oktober 2013 Kl. 18.30 hos Karsten
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. 27. august 2013
3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Godkendt

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Der har været afholdt frivillighedsweekend. Det var dog ikke
meget, vi fik ud af det som forening.

Godkendt

SB samarbejdet er sat på stand by.
Kapitalen bliver stående til specielle tiltag. Der afholdes et
årligt møde.

Der skal indberettes medlemstal senest 25. oktober til
kommunen.
Mobbepolitik skal laves. Der skal sendes mail ud, når det er
færdigt, så medlemmer og forældre ved, hvad det indbefatter.
Lene laver et udkast til USU. ET har fundet en masse på nettet
vi kan tage udgangspunkt i.

(Alle
udvalg)

(LB)

Tirsdag d. 5. november. BKI holder politisk høring i Magion
om idræt i kommunen.
5. Nyt fra
kassereren.

Kontingenter er stadig på vej ind.
Sportsmastercup mangler stadig forskellige poster
Regnskab gennemgået
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Bladpulje tages op til vurdering.
6. Hjemmesiden/
håndbogen

SSU opfordres til at finde en, der kan lægge noget på
hjemmesiden.

7. DM
styregruppen

Der er nedsat en styregruppe. KW (økonomi, sponsor), ET
(stryrmand og presse), Jane Thomsen (linjedommere), Lonnie
Lorenz (information, billetter), Kaj Kristensen (øvrige hjælpere
og vagter m.m.)

(MH og
ET)
(SSU)

Styremøde afholdes d. 22. oktober.
Billetpriser er aftalt, da der skal sælges billetter til julemessen.
8. Nyt fra
udvalgene

For uddybning af, hvad der foregår i de forskellige udvalg,
henvises til de respektives referater
Seniorspillerudvalg SSU
Ronni Kamp er blevet medlem af SSU.
Det var et meget stort problem, at finde hjælpere til
sparrekassecup ungdom. På trods af de klare aftaler fra
sæsonstart med spillerne.
Ungdomsspillerudvalg USU
Badmintonskolen til 3. klasser aflyst, da der kun var 6 tilmeldt.
Disse fik tilbud om at komme til almindelige træninger.
Mobbepolitik vil USU gerne involveres i.
Spillerflytninger er foretaget.
Der er drøftet trænerprofiler. Det er vigtigt, hvordan de kobles
på holdene. Det kan være en mulighed, at finde engagerede
forældre til at få ind over på holdene i forhold til det sociale.
Det skal både være sjovt og lærerigt for børnene. Vi håber
Susanne kommer tilbage til miniton. Vigtigt at have den røde
tråd mellem miniton og minitalent træningen.
Vigtigt at have dialog med trænerne, om der er spillere, der
skal rykkes til andre hold.
Hjemmekampe på facebook? Skal vi have en officiel facebook
side? Vi prøver at finde en der kan stå for det.

(ET)

Ronni Kamp vil gerne stå for sjov fredag.
Der bliver en del aflysninger fra torsdagstræning, der kigges på
om vi kan kompensere på andre tidspunkter
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Der skal forefindes træneroplysninger på hjemmesiden, så
spillerne kan melde afbud på sms.

(ET)

Der er ikke helt styr på begynderstævner. Hvis det kan hjælpe,
kan vi godt lægge baner til. ET informerer Helle Thomsen

(ET)

Motionsspillerudvalg MSU
USU og motion skal koordinere holdkampe. KW hjælper.

(KW)

Motion kommer snart med lister, så vi kan få afbooket de baner
der står tomme.
DGI ældretræf afholdes. Der laves skriv om billetter til DM de
kan vinde.

(ET, KW)

Sponsorudvalg:
Præmiespil stabilt.
Julekalender er i trykken.
Bladudvalg BLU
Der er deadline d. 27. oktober.
17. november sendes det ud.
Uddannelsesudvalg UDU
Bo Wendel har sendt indbydelser ud til ung-træner akademi i
DGI regi. Der skal findes 8 spillere og 4 trænere.

(ET, MM)

UDU møde og trænermøde er afholdt.
Problemer med at finde træner til fredagstræning (teknikhold),
Claus Friis har overtaget mens Alexander er væk.
DGI hjælpetræner kursus 3. november.

9. Udtrækning af
præmiespil for
november 2013
10. Evt.

Kontoret
Der laves skriv sammen med firmaidræt og gymnastik, da vi
har fået opkrævning på vores kontor fra kommunen.
Udtrækning november 2013
42, 52, 59, 60, 61, 93, 95, 101, 120, 122, 124, 127, 134, 138,
145

Mødet slut kl. 21.30
Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Mette Krusborg Madsen

Mie Hovmøller

Lene Bjerre

Referat bestyrelsesmøde d. 10. oktober 2013

3

