G RI NDSTED BAD MI NTO NKLU B
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 12. december 2013 Kl. 17.00 hos Mie Hovmøller
Referatnotater:
To do
Tilstede:
Erik Thøgersen(ET) formand
Karsten Westergaard(KW) næstformand
Mette Krusborg (MK) USUformand
Mie Hovmøller (MH) kasserer
Lene Bjerre (LB) sekretær
Kurt Elbæk (KE) kontor
Kaj Kristensen (KK) MSUformand
Daniel Hess (DH) STUformand
Afbud:
Jane Thomsen (JT) SSUformand

1. Godkendelse af
dagsorden
2. Godkendelse af
referat fra d.
20.11.13

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Intet nyt

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Hellebjerg idrætsefterskole efterspørger et samarbejde med os.
Eksponering af skolen i for eksempel klubblad m.m. som
værdisættes.

Godkendt

Nyhedsbrev fra BKI omkring førstehjælpskursus, som GBK
har været med til at få op og stå til januar. Forbeholdt trænere,
holdledere, alle i organisationen m.m.
3-4 timer tilpasset vores behov.
Formanden har købt bogen ”far, mor og badminton”. En
inspirerende bog for forældre. Kan lånes af klubben igennem
formanden. Forfatteren kommer også til DM.
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5. Nyt fra
kassereren

Regnskab fremlagt og gennemgået. Positivt regnskab.
Vi mangler stadig 13.000 i kontingenter. Medlemsantal er
faldet i år, derfor er der tilbagebetalt til kommunen.

6. Bestyrelse og
udvalg til sæson
2014/2015

Der skal tjekkes op i de enkelte udvalg på, hvem der fortsætter
i udvalgene til næste sæson.

7. Hjemmesiden/
håndbogen

Der er flere der kan gå ind og rette på hjemmesiden og det har
været positivt.
Ronni Kamp bliver også oprettet som bruger

8. DM for senior

Alle
udvalg

Der tages initiativ til at mødes for at blive ajourført på opgaver
på hjemmesiden.

(KE)

Kraftig opfordring til alle udvalgsformænd om at ajourføre
håndbogen.

Udvalgsformænd

Der har været møde. Det bliver mere og mere konkret og
overskueligt.
Man starter tirsdag aften kl. 22.00. Der skal bruges rigtig meget
strøm til Magion :)

9. DMU

Der har været møde i styregruppen
Indbydelse skal komme ud i april.
Forplejningsdelen skal på plads.
Hallerne skal der lige tjekkes op på.

10. Nyt fra
udvalgene

(KE)

Seniorspillerudvalg SSU
Der mangler en spillerunde. Vi bliver nok nr. 2 i rækken for 1.
holdet.
Der er afholdt julefrokost. Der var 21 tilmeldt.
Fællesspisning droppes fremover.
Ungdomsspillerudvalg USU
Sjov fredag afholdt. Ca. 30-40 spillere.
Juleafslutning og sidste træningsdag torsdag d. 19. dec.
Mobbepolitik udsat til næste møde.
Det er svært at få folk til at skrive indlæg til klubbladet.
Vi har drøftet at kommunemesterskaberne i år har været noget
dyrere end vanligt, hvilket har betydet meget få tilmeldinger på
ungdomssiden.
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Motionsspillerudvalg MSU
Håndbogen er under revision. Der er stadig problemer med
restancer.
Man har mistet en del motionsspillere i Hejnsvig, derfor er de
ved at blive lukket ned.
Der holdes julefrokost i Magion d. 19. december. God
tilslutning.
DGI holdene har det svært.
MSU fortsætter endnu et år.
Stævneudvalg STU
Vi har haft vores 3 årlige stævner. Der har været tilbagegang på
alle stævnerne, men vi har alligevel tjent på det.
Der bør overvejes at indkøbe nye computere, der kan klare lidt
mere.
DH og KE står for indkøb af disse.
Sponsorudvalg SPU
Intet nyt

(DH, KE)

Præmiespil tages til revurdering til næste møde.
Bladudvalg BLU
KE og ET vil forsøge at kigge på medlemslisterne
(KE, ET)
Uddannelsesudvalg UDU
Der har været afholdt trænermøde i lørdags, for at høre hvordan
det går på de forskellige hold.
Vores store udfordring er stadig at få sammenhæng hele vejen
op gennem de forskellige badmintonudtryk.
Der er flere der skal på trænerkurser igen. Vores trænere er med
i noget der hedder trænerakademi. Der har været lidt
utilfredshed med måden det har kørt på. Der skal afstemmes
forventninger til det med Bo Wendel og Simon.
Det er taget op, hvordan man bør opføre sig på en
badmintonbane. Det vil trænerene begynde at tage ansvar for.
Kontoret
Der er kommet udluftning.
Der er kommet noget på hjemmesiden

Udvidet bestyrelsesmøde d. 12. december 2013

3

11. Udtrækning af
præmiespil for
december og
januar

Udtrækning december:
9, 21, 37, 59, 69, 83, 89, 90, 93, 110, 127, 128, 137, 139, 144
Udtrækning januar
11, 13, 15, 18, 27, 37, 50, 64, 67 ,68, 72 ,78, 116, 133, 147

12. evt
Mødet slut kl. 19.45

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Lene Bjerre

Mie Hovmøller
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