G RI NDSTED BAD MI NTO NKLU B
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 5. maj 2014 Kl. 18.30 i Magion
Referatnotater:

To do

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

1. Godkendelse af
dagsorden for
bestyrelsesmøde
2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 26. februar 2014
3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Godkendt

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Kurt og Michael har afholdt møde for oplæring i hjemmesiden.
Kun få meldte sig.

Godkendt

Se senere

Der har været halfordelingsmøde. Vi har de samme tider som
sidste år, da vi endnu ikke ved, hvad skolereformen kommer til
at betyde for børnene.
Der er bestilt kontingent/licens til Badminton Danmark
ET og KW skal til møde d. 13. maj med Sdr. Skole ang.
skolereformen. De orienterer de andre foreninger.
På onsdag er der indkaldelse til møde omkring vores
klublokaler. Kommunen ønsker vi betaler for lokalerne.
Magion har indbudt firmaidræt, gymnastik, badminton,
håndbold og fodbold.
Klubberne har fået mail omkring retningslinjer vedr. booking,
afbestilling og betaling af hallerne i Magion. Der er nogle
forskellige punkter der kunne være beskrevet mere uddybende.
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F.eks. ift. aflysning af stævnebooking m.m
5. Nyt fra
kassereren

Ikke tilstede.

6. Hjemmesiden/
håndbogen

Se ovenstående ang. hjemmeside

7. DMU

Evalueringsmøde er ved at blive planlagt. Det foreløbige
indtryk er, at det er gået rigtig godt. Det har jo især været
interessant, om vi kunne få frivillige nok til både DMU og DM.
Det har været forholdsvis nemt at finde hjælpere til begge
arrangementer.
Økonomisk ser det også godt ud, men de sidste tal er ikke på
plads.
Det skal afholdes ”Tak for hjælpen fest” d. 13. juni. Der er
bestilt mad ved Lucullus og telt gennem fodbold, der har
arrangement dagen efter.
KW og ET finder hjælpere til at dække borde, oprydning m.m.
Drikkevarer: vi bestiller øl og vin ved Kvickly, servietter,
affaldssække, evt. små shuts (+glas).
Service, duge og kølevogn fra Lucullus.
KW finder ud af, om der er Jukebox og hvor mange der kan
være i teltet, borde/stole.

ET, KW

ET sender tilmelding ud til arrangementet.
8. Nyt kontingentsystem

Det nye system gennem badmintonPeople virker umiddelbart
ikke nemmere for os.
KW undersøger hvordan Conventus virker i praksis.

9. Præmiespil,
revurdering

Fra næste sæson vil der være 10 præmier á 100 kr. og
præmiespil skal stige fra 100 til 150 kr. ET orienterer Erik

10. Forslag til
mødedatoer
2014/15
11. Skolereform,
samarbejde med
GBK
12. Nyt fra
udvalgene

Der ændres på to datoer. Datoer ligger nu på hjemmesiden.

KW

ET

Se ovenstående angående møde m. Sdr. skole.

For uddybning af, hvad der foregår i de forskellige udvalg,
henvises til de respektives referater
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Seniorspillerudvalg SSU
Slutspillet er afsluttet. Man blev i de samme rækker.
Der er afholdt et godt klubmesterskab og uddelt pokaler.
De er opstartet løbetræning onsdag.
Ungdomsspillerudvalg USU
Der er afholdt klubmesterskab. Der har været positive
tilbagemeldinger
Spillerne er fordelt til næste år. Der skal sendes breve ud til
spillerne.
Sommerlejr. Der er 26 tilmeldt.
Sommerbadminton er startet.
Motionsspillerudvalg MSU
Er stoppet for denne sæson. Klubmesterskab afholdt. Godt
arrangement.
Stævneudvalg STU:
Se under DMU
Sponsorudvalg SPU:
Kontrakter der skal drøftes KW og ET tager et møde.

KW, ET

Bladudvalg BLU
Der er ændret på redaktionsmøderne. De involverede bliver
informeret pr. mail.

ET

Uddannelsesudvalg UDU
Man er ved at lave afregning med trænerne. Trænerne har
været med i holdfordelingen af spillerne.
Der har været talt om flere forslag til næste sæson. Åbent Hus
arrangement m.m.
Gymnasie og erhvervsskole elever skal tilbydes badminton
med efterfølgende socialt arrangement.

13. Udtrækning af
præmiespil for
juni
14. Evt.

Kontoret
intet
Udtrækning juni
19, 23, 43, 45, 47, 53, 62, 67, 87, 104, 106, 116, 125, 136, 138

Mødet slut kl. 21.20
Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Mette Krusborg Madsen

Lene Bjerre
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