G RI NDSTED BAD MI NTO NKLU B
7200 GRINDSTED
t

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra udvidet bestyrelsesmøde
Den 4. juni 2014 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
Afbud:
Jane Thomsen (JT) SSUformand
Daniel Hess (DH) STUformand

1. Godkendelse af
dagsorden
2. Godkendelse af
referat fra d.
05.05.14

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Erik Mortensen er orienteret om præmiespil og der er ændret i
håndbogen. Ændringerne sker pr. 1. september.

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Der har været afholdt møde med de involverede foreninger
angående betaling af vores klublokaler. Det endte ud i, at der
skulle anmodes om møde med borgmesteren.
Kommunaldirektør Ole Bladt-Hansen og formand for børnekulturudvalg Klara Noer deltog også. Borgmesteren måtte
erkende at denne sag ikke er blevet kørt særlig professionelt.
Der har bl. a. aldrig været svaret direkte på vores skrivelse.
Der kommer en afklaring inden sommeren.

Godkendt

Vi har ved mødet drøftet debatten omkring stigning på 400% i
håndboldklubben.
Sæson start bliver uden ændringer ift kontingentbetaling.
Hverken beløb eller indbetalingsmåden. Vi afventer nærmere
kendskab til mulighederne ved Conventus fremover.
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5. Nyt fra
kassereren

Regnskab fremlagt og gennemgået.
Der skal evt. foretages investeringer. Vedtægter tages op til
næste generalforsamling hvorvidt der evt. skal ske ændringer.
Blev besluttet at der investeres kr. 300000. Mie og KW

MH/KW

DMU følger budget.
6. Hjemmesiden/
håndbogen

Der er foretaget ændringer omkring præmiespil.

7. DMU hjælperfest

Der er 57 tilmeldte.

Opfordring til alle omkring stævner m.m. Send endelig billeder
og indslag til Kurt, hvis man har noget der skal på
hjemmesiden. Vi er alle ansvarlige for en spændende opdateret
hjemmeside.

Der skal findes 2 hjælpere, som kan hjælpe under festen.
Der skal også dækkes bord. KE, MH kan evt. hjælpe med dette.

KW

Vi skal huske kaffemaskiner, termokander m.m.
Der er blevet spurgt, om vi kan finde hjælpere til arrangement i
Magion dagen efter.
8. Godkendelse af
GBK´s
mobbepolitik

Denne godkendes. Er blevet rigtig god.

9. Skolereform,
samarbejde med
GBK

Der har været afholdt møde med Sdr. skole.

ET sender det til KE og Erik Mortensen, så det kan komme på
hjemmeside og i håndbogen

ET

Der stilles træner til rådighed fredag fra 14 til 15 for SFO børn,
der vil træne badminton. Foreløbig en prøveperiode. Skolen
betaler løn og tager pædagoger med. Træneren behøver derfor
ikke være 18 år.
Tirsdag kl.13.20 til 14.50 har 7. 8. 9. klasse idræt. De kan så
vælge mellem 2 ting 10-13 uger af gangen. Evt. kan vi få
svømning, motionslokaler m.m. med. Her skal vi stille træner
til rådighed over 18 år. Denne aflønnes og ansættes af skolen.
Vi skal mødes med de andre foreninger for at koordinere de
forskellige tilbud.

ET

Den 16. juni kl. 19.00 i Magion holdes møde angående næste
sæson, omkring de tilbud der skal trække medlemmer til
klubben. Alle er meget velkomne til at komme med forslag og
deltage til mødet.
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10. Nyt fra
udvalgene

For uddybning af, hvad der foregår i de forskellige udvalg,
henvises til de respektives referater
Seniorspillerudvalg SSU
Der holdes møde 30. juni.
Til næste sæson, er igen tilmeldt 2 hold i seniorrækken.
Sommerfest afholdes 4. juli.
Sæson start 4. august (uge 32). Sommertræner med løb.
Ungdomsspillerudvalg USU
Der har været møde d. 20/5.
Den helt store udfordring er at få holdene til at gå op. Vi har
bl.a. problemer med øvede 2, hvor 2/3 ikke kan nå at spille kl.
15.00 pga ændringer ifm skolereformen.
Der skal sendes mail rundt til spillerne, når dette er på plads.
Mette og Karsten laver den endelig plan færdig.

KW/MK

Der er et forslag fra USU om, at ændre reglerne vedrørende nyt
klubtøj. At der skiftes hvert andet i stedet for hver tredje år,
fordi børnene vokser ud af det. Dette forslag godtages. Vi går
derfor i gang med at finde klubtøj allerede til næste sæson.
Mette USU, Jane SSU og Karsten aftaler med Sportmaster.

KW/MM/
JT

Der er blevet arbejdet i at få flere medlemmer. Susanne vil stå
for et åbent hus arrangement her i juni for nye minitonspillere.
Sæsonstart uge 33.

Motionsspillerudvalg MSU
Er i gang med rettelser til håndbogen.
Der efterspørges adresseliste på motionsspillerne, der kan ligge
på hjemmeside, så man nemmere kan få kontakt til dem. Dette
gælder også øvrige udvalg.

Alle
udvalgsformænd.

Der er sæsonstart uge 36.
Udvalgene skal selv booke ind i Magion, hvis der ønskes
træning uge 7 og 42.

Alle
udvalg

Stævneudvalg STU
Der var møde lørdag d. 17. maj, hvor der også var evaluering
på DMU.
Samme stævner til kommende sæson.
DMU: Lonnie og Charlotte stopper i styregruppen. Karina og
Jane starter
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Sponsorudvalg SPU
Der skal laves nye kontrakter med Sparekassen, Sportmaster og
Kvickly. Erik tager kontakt til Sparekassen om møde.
Alle 3 møder afholdes af Erik og Karsten.

ET

Bladudvalg BLU
Der har været indkaldt til redaktionsmøde. Fremover vil der
være mere mail korrespondance fremfor møder.
KE kontakter DH angående DMU materiale, så det kan komme
med i bladet.

KE

Uddannelsesudvalg UDU
Intet
Kontoret
Der er blevet ryddet op, så det kan anvendes som mødelokale.
Husk at efterlade lokalet i samme stand som det modtages.
11. Udtrækning af
præmiespil for juli
og august

Udtrækning juli:
1, 4, 9, 18, 32, 51, 78, 81, 82, 95, 96, 106, 127, 133, 149
Udtrækning august:
9, 16, 41, 48, 50, 65, 68, 87, 90, 107, 177, 124, 126, 128, 142

12. evt
Mødet slut kl. 19.20

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Lene Bjerre

Mie Hovmøller
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