GRINDSTED BADMINTONKLUB
7200 GRINDSTED
t

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra udvidet bestyrelsesmøde
Den 2. juni 2016 Kl. 17.00 hos Erik Thøgersen
Referatnotater:

To do

Tilstede:
Erik Thøgersen(ET) formand
Karsten Westergaard(KW) næstformand
Lene Bjerre (LB) sekretær
Mette Krusborg USU formand
Kurt Elbæk (KE) kontor
Jane Thomsen (JT) SSUformand
Afbud:
Mie Hovmøller (MH) kasserer
Kaj Kristensen (KK) MSUformand
Daniel Hess (DH) STUformand

1. Godkendelse af
dagsorden
2. Godkendelse af
referat fra d. 11. maj
2016

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

KE sørger for at lægge referaterne fra udvalgene ind på
hjemmesiden

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Der er kommet licensforlængelse til Cup2000 til stævner

Godkendt

KE

Vi har fået et tilskud på17.500 fra kommunen til en
boldmaskine
Man kan både søge tilskud til spillere med få midler ved DIF
og DGI. Det har vi fået flere gange, så det vil vi anvende
fremadrettet også.
Der er indkaldt til det sidste ekstraordinære møde i BKI, som
herefter nedlægges medmindre det nedstemmes.
Der har været afholdt møde med badminton, håndbold, fodbold

Udvidet bestyrelsesmøde d. 2. juni 2016

1

og gymnastik, så vi er forberedt på, hvem vi vil indstille af
personer til at sidde i det nye råd.
Åben skole bliver drøftet, så vi kan tilbyde træning i skoletiden.
Der sammensættes et oplæg til skolerne, som skal være klar til
2017.
Det overvejes også om, man skal slå alle foreninger sammen.
Da andre foreninger ikke har problemer med aldersgrænsen på
25. Således kunne det udlignes. Måske ville man også kunne
ansætte en fælles kasser. Da der er rigtig meget arbejde i den
post og det kan være svært at finde frivillige.
5. Nyt fra
kassereren

Der mangler at blive afregnet med trænerne.
Der mangler refusion af stævner
Mie er tilbage fra ferie og kan igen kontaktes

6. Hjemmesiden/
håndbogen

Kontingentsatser er de samme, der står bare 2014/15 på
hjemmesiden. Dog opmærksomhed på der evt. er ændringer for
motion, der måske ikke er noteret.

KK, KE,
KW

Vi skal have aftalt et møde, hvordan vi gør ift Conventus ift
den nye sæson. Udvalgsformænd skal lære, hvordan vi gør det
mest enkelt.

ET

Ny facebook gruppe. Oplev Grindsted. Der er også noget på vej
fra kommunen. Det kan vi medtænke i at promovere os selv.
Der mangler nye billeder af bestyrelsen. Deadline 1. september

KE

Der skal aftales møde ang. håndbogen, som skal fornyes, kun
dette punkt på dagsordenen. Det bliver d. 6. september kl.
17.30 i Magion. Materialet skal kigges igennem inden.
7. GBK i fremtiden

Der var desværre for lidt opbakning til andet møde. Derfor
forsøgte vi at invitere en forældregruppe, da USU har brug for
hjælp til arrangementer. Desværre heller ikke opbakning til
dette.

8. DMU

Til hjælperfest er der tilmeldt 43. Der mangler hjælpere til
servering.

9. Nyt fra
udvalgene

For uddybning af, hvad der foregår i de forskellige udvalg,
henvises til de respektives referater
Seniorspillerudvalg SSU
Vi har haft en lille artikel i Midtjysk ugeblad af vores nye
træner.
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SSU udvalget fortsætter, det bliver sidste sæson for Jane. Der
anbefales, at der kommer en med på sidelinjen i år. Små
opgaver uddellegeres.
Ungdomsspillerudvalg USU
Der skal sendes mail ud omkring de nye hold.
Træningstiderne bliver lagt på hjemmesiden
Sommerbadminton er i gang
Sommerlejr 7.-10. august
ET og KW skal have sikret, at alt er på plads med trænere m.m.
til sommerlejr, inden invitationen sendes rundt.
Betina forsøger stadig at indkalde til møde ang. træningshold.
Der er forslag om, at trænerne skal med til holdturneringer

ET, KW

Motionsspillerudvalg MSU
De har været 16 spillere i april måned.
På næste møde i MSU nedskrives, hvornår man tilkendes MSU
pokalen.
Stævneudvalg STU
Afløser for Lonnie endnu ikke fundet
Sponsorudvalg SPU
Intet nyt
Bladudvalg BLU
16. juni deadline
Uddannelsesudvalg UDU
Der er nogle ekstra haltider, som vi endnu ikke bruger.
Der er kontakt til DGI mand ift, at vi kan få 0-6. klasse til
badmintondag. Forhåbentlig giver det nye medlemmer.
Afventer tilbagemelding fra skolerne
10. Udtrækning af
præmiespil for juli
og august

Udtrækning juli
17, 33, 34, 39, 55, 68, 76, 80, 102, 147

11. Evt

Der er rigtig mange brugte bolde til den nye sæson

Udtrækning august
7, 10, 21, 43, 96, 102, 104, 113, 115, 130

Pokalmodtagere bør på hjemmesiden

KE

Mødet slut kl. 19.30
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Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Mette Krusborg Madsen

Lene Bjerre
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