G RI NDSTED BAD MI NTO NKLU B
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 19. august 2014 Kl. 18.30 hos Lene
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. 4. juni 2014
3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Godkendt
Indsættelse af punkt 10 a: Godkendelse af klubtøj.

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Velkommen tilbage til endnu en sæson.

5. Nyt fra
kassereren.

Der er begyndt at komme kontingenter ind.

6. Badmintonens
dag d. 6.
september

I forbindelse med VM i Ballerup har Badminton Danmark og
DGI i fællesskab arrangeret det. Vi har booket hal i Grindsted
og Billund.

Godkendt

Intet.

Vi har haft annonce i Midtjysk ugeavis i uge 33. Der er ikke så
mange, der har kontaktet os som sidste år. Det skyldes nok
skolereformen og de sene skoledage

Betaling er på plads fra sommerlejr.

Der bliver sendt en invitation ud til Åbent Hus. ET laver
pressemeddelelse. Evt. plakat
Der arrangeres is eller kage efterfølgende.

ET

Der er fundet trænere til Billund, men endnu ikke til Grindsted.
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Der skal laves sedler, der kan deles ud med træningstider,
priser, tilmelding m.m.
7. Badminton i
Billund

ET/MM

Vi prøver at få startet noget badminton op i Billund onsdag d.
3. september. Erica og Serena står for det.
Der skal lige aftales med net, bolde m.m
Kontingent bliver 400 for miniton og 500 for 3-6 klasse.

8. Skolereformen
GBK tiltag

Det er ikke lykkedes at finde en træner over 18 år til badminton
i idrætstimer for 7-9 kl. Hvis vi pludselig finder en, vil vi prøve
at få det op at stå.
SFO børn vil Ronni og Betina tage sig af om fredagen. Her er
der pædagog med. Ordningen kører fra 5. september til 1.
november. Her er det også vigtigt at trænerne har en seddel de
kan give.
Sidst i september vil kontingent være 400 kr. i stedet.
Møde i morgen ang. fredagsspil. Planen er 50 for medlemskort,
så de kan komme om fredagen. Så 1½ time for handelsskole,
gymnasie og 10. klasse. Der spilles badminton hver gang og
derudover lidt forskelligt sættes i gang.
Der skal laves en aftale med vores egne trænere der går på
skolen.
Vigtigt de selv er med til at bestemme, hvad der skal foregå af
aktiviteter.
Der skal aftales løn med dem.

9. Sommerlejr
2014

ET

Det gik godt med Mads x 2 der kom på besøg tirsdag. Der har
været god tilslutning, men vi vil gerne have flere med næste år.
Børnene fortæller det har været rigtig sjovt og trænerne har
været gode til at lave meget forskelligt.
Der er lavet dagbog og taget billeder.

10. Hjemmesiden
og håndbogen

10. a Klubtøj

Vi har fået ros for vores hjemmeside.
Vi prøver at få KE til at få lægge datoer for bestyrelsesmøderne
ind på hjemmesiden.

KE

Der skal rettes lidt forskellige småting. ET tager en snak med
KE.

ET

I bestyrelsen bedes vi hver især kigge på beskrivelsen af vores
funktion. Vi tager det op ved senere møde, med de rettelser vi
har.

Bestyrelsen

Bliver ikke i år, da der ikke er noget pænt.
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Der kommer et alternativ, som kan købes, hvis man er vokset
ud af det gamle.
Der bliver lavet et skriv til medlemmerne om dette, når der
kommer en pris på det. ET og Mette tager sig af sponsorer. Det
vil være pænest i hvidt tryk.

ET, MM

Trænerne og hjælpetrænerne kan købe trøjen til ½ pris, hvor
der står coach på.
11. Nyt fra
udvalgene

For uddybning af, hvad der foregår i de forskellige udvalg,
henvises til de respektives referater
Seniorspillerudvalg SSU
Vi har fået startet. Der har været knap 20 til træning.
Ungdomsspillerudvalg USU
Vi har været igennem alle holdene og tilpasset tiderne til
skolereformen.
Der er sendt ud ang. Sportsmaster Cup.
Datoer bliver sendt ud til sjov fredag. Denne gang vil der også
være noget for forældrene.
Evt. samarbejde med Varde ang. hold U11, U13 og U15. Vi har
piger i klubben, som har brug for udfordringer.
Pernille trækker sig fra USU.
Der ændres på miniton, hvor man i stedet for ketcher vil give
T-shirt og nogle medaljer.
Vi har holdt åbent hus 2 gange i juni. Der var 9 den første gang
og ingen til den sidste.
Motionsspillerudvalg MSU:
MSU vil lave medlemsliste som SSU har på hjemmesiden. Der
er sendt velkomstbrev ud til tidligere medlemmer
Hjemmesiden er opdateret.
Sendt ud at alle der kan skaffe medlem under 25, får en flaske
rødvin.
Stævneudvalg STU:
Sportsmaster Cup bliver det første stævne.
Vi har endnu ikke fået gymnasiet til DMU. Det arbejdes der
stadig på.
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Sponsorudvalg SPU:
Der er blevet skåret lidt af kontrakten med Sparekassen. Vi
afventer nyt udkast.
Vi mangler kasser til bolde, der skal stå mellem banerne med
reklamer på.
KW sidder stadig alene på posten i SPU. Der er brug for flere
hjælpere.

ET

Vi søger personer der ønsker at indgå i dette arbejde. Gerne 3-4
stk. Primært arbejde i september, hvor aftaler skal
genforhandles. Derudover aftaler ift Fjerbolden.
KW vil forsøge at lave en beskrivelse af opgaven, som kan
komme på både hjemmeside og i Fjerbolden.

KW

Julekalender bliver som sidste år.
Bladudvalg BLU
Næste redaktionsmøde bliver i uge 44, deadline uge 47 og
udsendelse i uge 49.
Uddannelsesudvalg UDU
Susanne har overtaget for ET ift at få trænere sendt afsted på
kurser m.m
Der er lavet træneroversigt. Det har været en lærerig proces,
hvor man er kommet for sent i gang.
Kontoret
intet
12. Udtrækning af
præmiespil for
september 2014
13. Evt.

Udtrækning september
6, 9, 27, 42, 44, 53, 56, 61, 84, 89, 126, 132, 135, 143, 149

Mødet slut kl. 21.10
Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Mette Krusborg Madsen

Mie Hovmøller

Lene Bjerre
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