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

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 13. oktober 2016 Kl. 18.30 hos Karsten W
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.
23. august 2016

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Vi mangler stadig nye billeder af bestyrelsen. ET beder Kurt
tage billeder ved udvidet bestyrelsesmøde i december

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Vi har søgt Billund kommunes integrationspulje.
Kjeld Kaad står for træningen. Der var 10-12 med. Træningen
startede d.d.

Godkendt

KE/ET

Samarbejde med nabobyer. Der var deltagere fra
Ansager/Skovlund, Sdr. Omme, Kroager, Hejnsvig. Man vil
gerne bakke op om trænermøder. Vi arbejder på det bliver sidst
i januar. Nyt møde 10. januar
Der er delt indbydelse rundt blandt medlemmerne i Gyttegård.
Der kommer en pressemeddelelse på vores samarbejde.
5. Nyt fra
kassereren

Regnskabet gennemgåes

6. Hjemmesiden/
håndbogen

Vi kom langt til mødet.
ET og KE mødes og får ændringerne lagt ind
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7. Pressen

Der er kommet indlæg fra seniorkamp på vores hjemmeside
Vigtigt at der kommer indlæg fra vores holdkampe på
ungdomssiden.
Ifm Sportsmastercup kom der et lille stykke i avisen.
Vestkysten var der søndag til et lille interview.

8. USU
forældreopbakning/udvalgsmedlemmer

Der er forhåbning om at få kontakt til nogle forældre ifm
træningsweekend 25-27. november.
Vigtigt at få formidlet vigtigheden af at de melder sig.

9. Nyt fra
udvalgene

Seniorspillerudvalg SSU
Der kæmpes til holdkampene.
Der er ikke mange til træning
De var 18 til bowling arrangement.
Michael Christensen kommer kl. 19-21 mandag i uge 42
Ungdomsspillerudvalg USU
Der er styr på træningen og trænerne kommer selv med forslag
om tiltag.
Ultra lejr planlagt. Hal og overnatning er booket. Maden er
bestilt. Pris 200 for arrangementet.
3 hold er meldt til turneringer
Sparrekassecup invitation kommer på mail.
Der skal laves liste over mulige stævner. Hjælp tilbydes
forældre ifm badmintonpeople.
Stævnerefusion: De første to stævner er selvbetalte. Egne
stævner gratis. Efterfølgende betaler klubben halvdelen, dog
mindst for 300 kr.
Stævnerefusion en gang årligt. Der mangler en til at tage sig af
dette.
7-9 kl. hold er stoppet pga manglende spillere
Uddannelsesudvalg UDU
Trænermøde afholdt i sidste uge.
De sidste børneattester indhentes.
Trænerne vil rigtig gerne med ud til holdturneringer.

ET

Motionsspillerudvalg MSU
Der er mange til træning.
De har afholdt interne stævne. Der var 21 tilmeldt
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Stævneudvalg STU
Vi har afholdt Sportsmaster Cup.
Der er lukket op for tilmelding til Sparekassecup senior og
junior
Sponsorudvalg SPU
Vi er i gang med julekalender. Mangler kun 1 sponsor.
Der bliver bestilt det samme antal. Alle billeder er taget.
10. Udtrækning af
præmiespil for
november

Udtrækning november 2016
5, 17, 22, 28, 38, 89, 108, 109, 130, 138
Vi gør en indsats for at få flere til at være med i præmiespil.
Mulighed for at sende det ud via Conventus.

ET

11. Evt.

Boldmaskinen skal afprøves snarest, da den har været ude af
funktion.

ET

Hjælpetrænere tilbydes trøjer og der skal evt. tilbydes ny runde
klubtøj

ET

Mødet slut kl.

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Mie Hovmøller

Lene Bjerre
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