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

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 17. november 2016 Kl. 17.30 i Magion
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.
13. oktober 2016

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Boldmaskinen har virket, men er nu i stykker igen. ET tager
kontakt og får det lavet

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Vi har modtaget10.000 fra integrationspuljen

Godkendt

ET

Medlemmerne er indberettet. Der er 14 færre end sidste år.
214 stk.
Vi har opsagt vores aftale med vores træner. Der ses efter nye
løsninger. Der er fundet midlertidige trænere.

5. Nyt fra
kassereren

6. Hjemmesiden/
håndbogen

Der arbejdes stadig på, at det bliver nemmere for kassereren via
Conventus
Det vil kræve et møde med Mie, Mette, Jane og Neya. Mie
MH
indkalder
Pga regnskabsårets afslutning skal alle mellemværender være
afregnet/sendt til kassereren inden 1. december.

OBS!

Der arbejdes videre med håndbogen

ET
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7. Pressen

Vi har haft god dækning på vores stævner.

8. USU
forældreopbakning/udvalgsmedlemmer

Der skal gøres klar til søndag klokken 11.00 ifm Ultra lejr. Så
vi forhåbentlig kan modtage hjælp fra forældre til arbejdet
omkring vores ungdomsspillere.

9.
Julekalendersalg

Det er gået godt. Vi mangler dog stadig nogle indbetalinger

10. Nyt fra
udvalgene

Seniorspillerudvalg SSU
Invitation er sendt ud, til debat møde omkring holdturnerings
struktur fremadrettet.

Der skal fortælles om USU, klubben og BadmintonPeople
Gensidige forventninger og spørgsmål fra forældre

Ungdomsspillerudvalg USU
Der er rigtig mange spillere på holdet 3-6 klasse. Der kan ikke
være flere på om mandagen.
Der er stor tilslutning til Ultralejr (33 stk) som er arrangeret af
vores trænere.
Uddannelsesudvalg UDU
Der er blevet indkøbt trænertrøjer.
Motionsspillerudvalg MSU
Man har forsøgt at niveaudele tirsdag aften.
Stævneudvalg STU
Stævner er overstået for 2016. Der har været næsten samme
tilmeldinger som året før.
Der var færre end der plejer, til aftenfesten til senior.
Stævneudvalget skal overveje at droppe mix på ungdomssiden
og så i stedet spille puljekampe i double og single. Det gør det
billigere og giver flere kampe til de tilmeldte spillere.
Vi har søgt samme stævner næste år.
Sponsorudvalg SPU
Intet
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11. Udtrækning af
præmiespil for
november

Udtrækning december 2016

12. Evt.

Det besluttes, at vi fremover holder bestyrelsesmøder kl. 17.30
i Magion

4, 32, 47, 81, 82, 89, 101, 120, 134, 146

Mødet slut kl. 20.15

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Mie Hovmøller

Lene Bjerre
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