GRIN DST ED BADM IN T ON K L UB
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 27. august 2015 Kl. 16.30 i Magion
Referatnotater:

To do

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

1. Godkendelse af
dagsorden
2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde d.
4. juni 2015

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Intet

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

ET og KW til Idéworkshop vedr.Billund kommunes Idrætsråd.
Oplæg fra konsulent fra kommunen. Der blev samlet
forslag/ideer til en idébank til rådet. Meget kultur og mindre
idræt. Der blev fra deltagerne efterspurgt en central person, er
kan binde skole og idræts/kulturlivet sammen. 25 års reglen
diskuteret. I November indkaldes en masse børn til samme
workshop og i Januar indkaldes idræts og kulturlivet igen.
ET har været til møde med konsulenter fra
DGI/BadmintonDanmark omkring samarbejde naboklubberne
imellem. Formål: medlemsfremgang. Positivt møde, men
afventer en opfølgning.

5. Nyt fra
kassereren

Store udfordringer vedr. conventus mht. regnskab. MH og KW
tager kontakt til Lene/Conventus.

6. Hjemmesiden/
håndbogen

De enkelte udvalg opfordres til at få håndbogen opdateret.
Mht. hjemmesiden opfordres udvalgene ligeledes til at få

Godkendt
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7. Bold og
tøjsponsor

8. Sommerlejren
2015
9. Medlemsrekruttering

10. Nyt fra
udvalgene

spillere til at sende kamp referater ind.
Lavet ny bold aftale. Fortsættelse hos Forza
Klub tøj: bestillinger i gang. Deadline er 5/9
Der er bestilt trøjer til ungdom/senior og motion til
holdturneringer
Afholdt i uge 32.
Fint afviklet. Økonomi opgjort. Klubudgift på 14.000 kr.
Forslag til arrangementer diskuteret. Vores klare mål er at løfte
vores medlemstal.
DGI badmintonskole: Afholdes 2-3 sept. på Søndre Skole og
8+10+11 sept. på Vestre skole. Der er taget kontakt til Billund
Skolen og der arbejdes på også at lave en aftale her.
Snak om at afvente med opstart af breddespillerne.
Forslag om at lave anderledes arrangementer – aftalt
Biograftur.
Laves en aktivitetskalender
Forslag til USU om at komme med egne forslag
Seniorspillerudvalg SSU
Udfordringer med at stille hold
Ungdomsspillerudvalg USU
Udfordringer med at få spillerne i gang.
Samarbejde Sydvest: Karsten været til møde: Vi byder ind med
to spillere til denne sæson
Motionsspillerudvalg MSU
Opstartsvanskeligheder vedr. tilmelding på Conventus
Stævneudvalg STU (Dommerkursus)
I gang med Sportmaster Cup som løber af staben slut
september.
Seniorfest 7/11 til Sparekasse Cup er også sat i gang
Sponsorudvalg SPU
Julekalendere sættes snart i produktion. Holdbilleder skal tages.
Kontakt til Danhostel for overnatning til diverse arrangementer

ET/KW

Bladudvalg BLU
Uddannelsesudvalg UDU
Opstartsmøde med alle trænere før sæsonstart.
Der skal ligeledes være et møde ved afslutning på sæsonen, så
vi får spillerne bedre fordelt.
Hjælpetrænerkursus for vores egne trænere.
Kontoret
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11. Udtrækning af
præmiespil
september og
oktober
12. Evt.

Udtrækning september 2015
23 40 50 51 78 79 110 127 137 141

Mødet slut kl. 19.00

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Mette Krusborg Madsen

Mie Hovmøller
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