G RI NDSTED BAD MI NTO NKLU B
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

1. Godkendelse af
dagsorden for
bestyrelsesmøde
2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 16. januar 2014
3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde
4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 26. februar 2014 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
Lene Bjerre (LB) sekretær
Afbud:
Godkendt

Godkendt

Intet

Der er bestilt mødelokaler til vores generalforsamling. Det har
også været i avisen.
Der følges op omkring trænerkursus i klubben
Vi har fra BadmintonDanmark fået brev og en ramme med
billede. De takker for vores indsats.
Kredsen har årsmøde i Ry i badminton Midtjylland. Evt. der er
en af udvalgsformændene, der har lyst til at komme med?
Vi har lavet brev til kommunen omkring betaling af
klublokaler. Den har ikke været under behandling endnu.
PE har haft gang i et arbejde omkring de regler, der er om
kommunal tilskud, alt efter alder på medlemmerne i klubben.
Da vi kan være nødsaget til at sige nej til medlemmer over 25.
Det er en stor problematik for klubberne rundt omkring. Der
arbejdes videre med dette. Forhåbentlig kan vi påvirke BKI til
at tage opgaven omkring aldersproblematikken.
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BKI har generalforsamling den første onsdag i april 17.30 i
Magion. Idrætspriser skal uddeles i Magion kl. 19.30
5. Nyt fra
kassereren.
Regnskabsafslutning og
budgetfremlæggelse.

Regnskab fremlægges
Kommer til revisor d. 3. marts

6. Hjemmesiden/
håndbogen

Intet

7. DMU

Der var møde i går. Indbydelsen er kommet på nettet i dag. Der
er sendt hjælperskemaer pr. mail.
Vi afvikler det som sidste år, da det var en succes.

Budget fremlægges

Vi har sendt ansøgning i 2015 d. 10.-12. april, d. 2016 15.-17.
april og 2017 d. 21.-23. april
Behandles i økonomiudvalget d. 18. marts
8. DM

Der har været rigtig stor ros til arrangementet.
Overskud på knap 60.000
God dækning af arrangementet i pressen.
Der bliver lavet en ramme med de artikler, der har været i
avisen.

9. Præmiespil,
revurdering

Det foreslås, at der laves færre præmier, men større.
Vigtigt at der ikke er udløbsdato på gavekortene.
ET kommer med et oplæg.

10.
Indstilling/forslag
af personer til
GBK pokaler

D. 6. april til klubmesterskab deles årets trænerpokal ud.
Bestyrelsen er enig om valget.

11. Generalforsamling, beretninger
fra udvalgene og
andre praktiske
oplysninger.

Beretningerne er modtaget.

(ET)

Navnene til flidspokalen og GKSI pokalen besluttes også af
bestyrelsen.

Alle fortsætter i udvalgene.
Der er udskiftning i revisorbestanden. Tom Michelsen kommer
ind i stedet for Erik Poulsen.
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12. Nyt fra
udvalgene

For uddybning af, hvad der foregår i de forskellige udvalg,
henvises til de respektives referater
Seniorspillerudvalg SSU
De har lige haft møde. De er klar til klubturnering d. 29.marts i
Magion.
I år afholdes klubfest uanset deltagere. Det afholdes i
Lyngbowl.
Der aftales klub og lederarrangement. Til alle bestyrelse og
udvalgsformænd og ledere gives arrangementet, samt 3 billetter
til øl.
Alle opfordres til at møde op. Klubben støtter med musik og
leje af sted.
Senior vil ved samme lejlighed udlevere deres pokaler

Ungdomsspillerudvalg USU
Der er 22 spillere med til Ikast på den årlige klubtur.
Der er sommerlejr i uge 32, der kommer snart sendt
invitationer ud.
Sjov fredag næst sidste weekend i marts
Mobbepolitik uddeles og sættes på til næste møde.
Klubmesterskab d. 6. april.
Ekstra træning for de spillere der er tilmeldt DMU
Sommertræning starter i uge 18
Sportsmasterpokalens målgruppe ønskes ændret, da der ikke
spilles mix. Derfor bør det ændres til flest vundne rene doubler
og gældende fra denne sæson. Dette accepterer bestyrelsen.
Motionsspillerudvalg MSU
Har afviklet motionsstævne med stor succes.
Stævneudvalg STU:
Der er samme stævner til næste sæson.
Sponsorudvalg SPU:
Der ligger opgaver ifm sponsorer til bladet.
Bladudvalg BLU
56 sider flot blad.
Der er ændret lidt på uddelings listerne, så de er bedre fordelt i
øst, syd, midt og vest.
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Uddannelsesudvalg UDU
Intet
Kontoret
Kurt og Michael har talt om, at hele organisationen skal have
tilbudt oplæring i at sætte noget på hjemmesiden.
Det er en tidskrævende opgave at lægge billeder på
hjemmesiden. D.17. marts gennemgår de dette i Magion. Der
sendes invitation rundt. I håbet om, at alle kan løfte opgaven, så
vi får en spændende hjemmeside.
De vil arbejde med sponsorerne på hjemmesiden.
13. Udtrækning af
præmiespil for
april og maj

Udtrækning april
17, 40, 42, 43, 58, 65, 89, 104, 114, 115, 116, 119, 126, 133,
150
Udtrækning maj
22, 34, 47, 73, 84, 92, 101, 108, 115, 124, 126, 127, 130, 136,
150

14. Evt.
Mødet slut kl. 21.20
Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Mette Krusborg Madsen

Mie Hovmøller

Lene Bjerre
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