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

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 23. august 2016 Kl. 18.30 hos Lene Bjerre
Referatnotater:

To do

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

1. Godkendelse af
dagsorden
2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde d.
2. juni 2016

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Der mangler stadig nye billeder af bestyrelsen. De skal tages,
når vi mødes om håndbogen.

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Der er sat en annonce i ugeavisen, omkring badminton opstart.

Godkendt

Vi har fået vores boldmaskine og den er demonstreret for nogle
af trænerne.
Foreningernes dag springer vi over denne gang. Da det ikke
tidligere har haft betydning ift at skaffe nye spillere.
Der har været et møde omkring Conventus inden
sommerferien. Det var ikke alt, der var lige nemt ift.
sæsonstart.
Der er kommet indbydelse til dommerkursus. Sidste tilmelding
22. september. ET skal kontaktes, hvis man er interesseret.

5. Nyt fra
kassereren

Regnskabet gennemgåes
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KW afregner med trænerne for sommerlejr

KW

Mie taler med Lene fra DGI omkring ændringer i regnskabet,
så det bliver mere overskueligt, når hun anvender Conventus.
Vi lukker kontingentkonti, så vi fremover skal sætte penge ind
på hovedkontoen.
6. Hjemmesiden/
Håndbogen. Møde
d. 6. sept.

Der er lavet visse ændringer på hjemmesiden. Alle bedes
tjekke, om det der står passer.

7. Fjerboldens
fremtid

Fjerbolden lukkes ned. Det er dyrt og et stort arbejde. Der
kommer nyt punkt på dagsordenen der hedder presse. ET
orienterer Karin og Ole

Alle
udvalgsformænd

Vi skal alle være forberedte til mødet. Have læst det aktuelle og
eventuelle ændringer foreslås. Alle udvalgsformænd indkaldes
til mødet.
ET

Vigtigt at der stadig skrives om arrangementer og kampe, så
man kan lægge det på hjemmesiden.
8. Forældreopbakning/USU
medlemmer

Karina Krarup trækker sig fra USU

9. DGI
skolebadminton
10. Sommerlejr

Der er lavet et brev til de skoleelever der har været til
arrangementet, omkring tilmelding i klubben.

Der mangler i høj grad personer til at varetage opgaver, der
skal derfor indkaldes til nyt møde. Dette kunne være ifm
træning af talent og øvede.

Kun få tilmeldte, men en stor succes for dem der mødte op.
Evt. mulighed for at melde sig til både 3 og 5 dage næste år

11. Nyt fra
udvalgene

For uddybning af, hvad der foregår i de forskellige udvalg,
henvises til de respektives referater der ligger på hjemmesiden
Seniorspillerudvalg SSU
Træningen er opstartet.
Hvis ikke flere kommer til træning, kan det blive en udfordring
at stille med et 2. hold.
Ungdomsspillerudvalg USU
Da der kun er få hænder i USU har de været nødt til at
prioritere deres opgaver og fravælge flere arrangementer.
Der vil blive tilmeldt ca. 4 hold til turnering. Der skal dog først
findes holdledere.
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Da vi ingen træner har eller haltid i Billlund er holdet lukket.
KW har talt med golfklubben omkring et samarbejde. Således
at ex. microgolfere tilbydes badminton i vinterhalvåret.
Der er endnu ikke mødt mange op til træning. Især 7-9 klasse
holdet er få.
Motionsspillerudvalg MSU
Der er opstart i uge 36
Stævneudvalg STU
Der er ved at blive gjort klar til Sportsmaster Cup 1-2 oktober.
KW er den eneste i udvalget.
Sponsorudvalg SPU
Der skal laves en afregning med Sparekassen

KW

Bladudvalg BLU
Punktet udgår fra næste gang
Uddannelsesudvalg UDU
Vi har unge trænere i år. De vil gerne på trænerkurser. Dette
skal arrangeres.
Der bliver indkaldt til trænermøde snart
12. Udtrækning af
præmiespil
september og
oktober

ET

Udtrækning september 2016
25, 50, 52, 57, 83, 89, 99, 103, 115, 135
Udtrækning oktober 2016
24, 30, 54, 58, 65, 95, 110, 123, 135, 141

13. Evt.
Mødet slut kl. 20.50

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Lene Bjerre

Mie Hovmøller
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