GRI N DST ED BADMI NT ON KL UB
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 20. november 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

Godkendt
1. Godkendelse af
dagsorden for
bestyrelsesmøde
Bliver underskrevet på næste bestyrelsesmøde
2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 10. oktober 2013
3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde
4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Medlemsregistrering indberettet d.1/11-2013. 128 spillere
under 25 år. 119 spillere over 25 år. 29 spillere over 60 år.
Kraftig spillernedgang fra sidste år med 57 spillere. 50/50
nedgang på motion og ungdom. Det kan give nogle
overvejelser vi skal gøre os fremover.
Booking tider i gymnastiksalene: afmeldt 11 tider, som ikke
blev brugt af motionsafdelingen.
DGI arbejder på at afholde et førstehjælpskursus. Erik har
undersøgt mulighederne. For ledere og trænere. 3-4 timers
kursus. Dato sat til d.14/1-2014.

5. Nyt fra
kassereren.

Mangler fortsat kontingent indbetalinger fra både motion og
ungdom. Af hensyn til regnskab skal kontingent indbetalinger
være afsluttet d.1/12-2013.
De to overståede Sparekasse Cups har levet op til budgettet.

6. Hjemmesiden/
håndbogen

Vi mangler en sidste afklaring på at få lagt præmiespil ind på
hjemmesiden.
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7. Booking af
haltider

8. Betaling
klublokale

Afklaring på hvem der kan booke timer. Der skal sættes
personer på hvem, der har tilladelse til at booke timer.
Bestyrelse, udvalg og Kurt er de eneste der kan booke haltimer.
Trænere plus forældre kan ikke selv foretage bookinger. Det
skal gennem de ovenfor nævnte personer. Ved enhver booking
skal der laves en udspecificering, så det klart fremstår, hvilket
formål der er booket til.
Erik indkalder svømmeklubben, Firmaidræt og Gymnastik til
møde omkring betaling af klublokale.

9. DM for seniorer
Plakat med klubrabatter sendt rundt til klubber i Jylland/Fyn.
DGI sender ligeledes rundt til hele Danmark.
Plakat sendt rundt med spillerne til holdturneringer.
Styregruppen første fællesmøde mandag d.25/11.
Besøg af Brian fra Badminton Danmark d.11/12.
10. DMU
Indbydelser skal ud når DM er i gang.
Møde i styregruppen mandag d.25/11.
11. Nyt fra
udvalgene

For uddybning af, hvad der foregår i de forskellige udvalg,
henvises til de respektives referater
Seniorspillerudvalg SSU
Invitation til julefrokost.
Ungdomsspillerudvalg USU
Sjov Fredag – første gang 29/11
Udfordring med manglende spillere til holdturneringer.
Juleafslutning 19/12 – sidste træningsdag
Problemer med at få stof til fjerbolden. Opfordring til at folk
laver indlæg.
Kredsmesterskaber 30/11
Motionsspillerudvalg MSU
+60 turnering med DGI
Forsøger at fylde banerne op i Magion. Overskydende timer i
gymnastiksalene er afbooket.
Stævneudvalg:
Veloverståede stævner. Samme stævner er genansøgt i 2014
Sponsorudvalg:
Julekalender: salget er i gang.
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Bladudvalg BLU
I trykken
Uddannelsesudvalg UDU
Erik indkalder til trænermøde bl.a omkring at få lagt en rød
linje i træningen hele vejen igennem. Forslag d.7/12 kl.11.30
Trænerakademi er i gang. 8 spillere og 5 trænere med.
Kontoret
Ventilation sat op
12. Udtrækning af
præmiespil for
december 2013
og januar 2014
13. Evt.

Udtrækning december 2013
Udtrækning januar 2014
Udtrækning til næste møde

Mødet slut kl. 21.15
Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Mette Krusborg Madsen

Mie Hovmøller
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