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

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 8. oktober 2015 Kl. 18.30 hos Mette
Referatnotater:

To do

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

1. Godkendelse af
dagsorden
2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde d.
27. august 2015

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Intet

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Børneattester er kommet tilbage

Godkendt

”Badmintonbladet” har vi fået til uddeling 480 stk
Kaj, Jane, Helle, Karsten og Erik deltager i netværksmøde
Mødet afholdes for at styrke samarbejdet i vores netværk
gennem Badminton Danmark.
Det har været en succes med at have instruktører fra DGI på
skolerne. Gentages eventuelt igen. Har øget vores medlemstal.
ET vil forhøre sig om det kan lade sig gøre efter efterårsferien.

ET

Vi skal have søgt kommunen om tilskud til trænerkurser.
Ligeledes skal vi have opgivet medlemstal mhp tilskud.

ET

Magion har meddelt os at vi bliver opkrævet 100 kr. for
nøglebrikker i depositum fremover når de udleveres
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5. Nyt fra
kassereren

Conventus Finans giver rigtig mange udfordringer for
kassereren.
Der er stadig mange der ikke har betalt kontingent, måske giver
Conventus udfordringer

6. Conventus
brugere +
administratorere

Det er ikke nødvendigt at vores trænere er brugere i Conventus,
da de ikke har brug for at sende sms m.v. til vores spillere.
Alle udvalg finder frem til hvem af udvalgsmedlemmerne der
skal være brugere. Samt hvad de skal kunne derinde.
Administratorer er oprettet, der sker ingen ændringer her

7. Hjemmesiden/
håndbogen

Intet nyt

8. Medlemsrekruttering

Alle medlemmer får tilbud om biograftur

9. Nyt fra
udvalgene

Seniorspillerudvalg SSU
Har en udfordring. De bliver nødt til at trække deres 2. hold.
Der mangler piger. Det er blevet ændret til 6 mandshold i DGI.

Gæstetrænere til både at inspirere spillere og trænere i klubben

Ungdomsspillerudvalg USU
Holdturnering: regner med at have 3 hold med.
Første holdrunde 23. og 24. oktober.
Vi prøver at arrangere holdkampe med nabokommunerne
Der er rykket for kontingenter
Vi har lukket minitalentholdet og rykket spillerne op på talent.
Evt. skal der laves to øvede hold delt efter alder. Der skal
afholdes et trænermøde mhp om vi kan udfordre vores spillere
bedre ved evt. at ændre på holdene.
Miniton i Billund har ingen spillere. Tid afmeldes i Billund

ET

Seddel til Sparekassecup er lavet. Opfordrer vores spillere til at
tilmelde sig.
Udvalgsmedlemmer og holdmedlemmer søger om grå
klubtrøje. Det er der opbakning til fra bestyrelsen. ET laver
liste til Sportsmaster
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Motionsspillerudvalg MSU
Der er udsendt en rykker om vores tidligere spillere ønsker at
spille eller ej. Gymnastik vil gerne overtage vores timer, da det
står ledigt i gymnastiksalen.
Stævneudvalg STU
Vi har afholdt Sportsmastercup, tilfredshed omkring stævnet
Sponsorudvalg SPU (julekalender)
Der er tegnet sponsorer og taget billeder af de fleste hold
Bladudvalg BLU
Der er deadline 6. november. Bladet kommer ud ca. d.1.
december
Uddannelsesudvalg UDU
Intet nyt
10. Udtrækning af
præmiespil
oktober og
november

Udtrækning oktober 2015
35, 55, 62, 63, 91, 99, 107, 119, 142, 146

11. Evt.

Ændrer næste møde fra d. 11. til d. 19. november kl. 17.30 i
Magion.

Udtrækning november 2015
6, 14, 31, 34, 43, 84, 105, 112, 132, 139

Mødet slut kl. 20.35

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Mie Hovmøller

Lene Bjerre
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