G RI NDSTED BAD MI NTO NKLU B
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 15. januar 2015 Kl. 18.30 ved Lene Bjerre
Referatnotater:

To do

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

1. Godkendelse af
dagsorden for
bestyrelsesmøde

Godkendt

2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 11. dec. 2014

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Forsikringer på indbo undersøges ved senere lejlighed

ET

Vi mangler stadig at finde en ny plads til tællerne

ET

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Vi har overrakt 25.000 til Fitness centeret. Det har været i
ugeavisen
Medlemsliste er overleveret til fitness centeret, så medlemmer
og organisationen kan få 15% rabat.
Campus sport fredag har ikke rigtig fungeret. Ikke mange har
deltaget. Der er nu gjort en stor indsats for at få det til at køre.
Der arrangeres klasse mod klasse. Der skal forsøges at sætte
præmier på. ET har deltaget ved elevrådsmødet på gymnasiet.
Evt. gratis at deltage i en periode.

ET

Der er kursus i Cup 2000, kører d. 16. og 17. februar
Tilmelding til ET senest d. 30. januar
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5. Nyt fra
kassereren.

Regnskab gennemgået, flot overskud

6. Hjemmesiden og
håndbogen

Hjemmesiden er blevet opdateret ift sponsorer.

7. Conventus,
administrationssystem

MH og KW har været i Agerbæk og vi har aftalt endnu et
møde, så MH kan blive sat ind i regnskabsdelen.

8. DMU

Der har ikke været afholdt møde endnu, arrangeres til næste
uge.

9.
Indstilling/forslag
til GBK pokaler

Flidspokalen og GKSI pokalen, der tænkes over det til næste
møde

10. Generalforsamling d. 5. marts

ET sørger for indkaldelse og mødelokaler. Vi spiser 18.30.

11. Nyt fra
udvalgene

For uddybning af, hvad der foregår i de forskellige udvalg,
henvises til de respektives referater

KW, MH

Systemet afprøves ved sommerbadminton.
Lene fra DGI (Agerbæk) står for oplæring i systemet.

ET

Der er to på valg, MH og MM. Såfremt der findes flere
medlemmer til USU, så opgaverne kan deles mere ud, ønsker
Mette at fortsætte.

Seniorspillerudvalg SSU
Vi er færdige med grundspillet. Vi endte som nr. 3 med
førsteholdet.
Det går også rigtig godt for 2. holdet
16-18 seniorer tager til Roskilde i morgen til stævne
Ungdomsspillerudvalg USU:
Klubtur til Ikast arrangeret
Begynderstævne arrangeret
Sjov fredag arrangeret i februar
Vi er i gang med at indstille spillere til hædersbevisninger
Dato for klubmesterskab d. 29. marts skal evt. ændres

ET

Der bliver arrangeret skolebadminton evt. først efter
sommerferien.
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Motionsspillerudvalg MSU:
Der er BP cup ca.44 tilmeldt
9 har spillet i Vejen til DGI motionsstævne, 13 var med
Stævneudvalg STU:
Intet
Sponsorudvalg SPU:
Sponsorer skal besøges

ET, KW

Bladudvalg BLU
Der er indkaldt til redaktionsmøde. Deadline 8. februar. Bladet
udkommer 28. febr.
Uddannelsesudvalg UDU
Der har været møde efter nytår.
2 trænere har lige været på trænerkursus.
Det kniber med at finde en træner torsdag, da Susanne har
trukket sig
Kontoret
Intet
9. Udtrækning af
præmiespil for
februar 2015
10. Evt.

Udtrækning februar
6, 18, 33, 44, 46, 74, 97, 105, 126, 147

Kørselsordning tages op til næste møde
Mødet slut kl. 21.00

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Mie Hovmøller

Lene Bjerre
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