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

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra udvidet bestyrelsesmøde
Den 15. december 2016 Kl. 17.00 hos Mie Hovmøller
Referatnotater:

To do

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

1. Godkendelse af
dagsorden
2. Godkendelse af
referat fra d. 17. nov.
2016

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Boldmaskine fungerer igen

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Integrationsbadminton er startet og er en stor succes. Der
kommer 15-20 og spiller badminton.

Godkendt

Børneattesterne er godkendt.
Bladet ”Udspil” kan anbefales at læse. Der er nu link på
hjemmesiden. Handler om foreningsidræt.
Blad fra Badmintonpeople er lagt på hjemmesiden.
Forsikring i Alm. Brand er opdateret og gælder de næste 5 år
Vi har samarbejde med Gyttegård golfklub. De har henvendt
sig mhp netværksmøde. Nyt møde d. 6. januar. Capital of
children er med til mødet.
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5. Nyt fra
kassereren

Regnskabet gennemgåes. Der er et flot overskud. Skyldes bl. a.
også at vores trænerudgifter har været noget mindre en
budgetteret.
Der er valgt at foretage køb af værdipapirer for 300.000

6. Hjemmesiden/
håndbogen

KE og ET har gennemgået hjemmesiden. Nye billeder og
nyheder på siden.
Håndbogen mangler stadig at blive sat på hjemmesiden, men er
på vej.

7. Pressen

Intet

8. DMU

Mødedatoerne er sat. Onsdag kl. 16.30 d. 11. januar, d. 2.
februar, d. 22. marts, d. 5. april og d. 20. april, hvor der også er
infomøde.

9. Nyt fra
udvalgene

For uddybning af, hvad der foregår i de forskellige udvalg,
henvises til de respektives referater
Seniorspillerudvalg SSU
Vi får store tæsk i Danmarksserien.
Claus er træner resten af sæsonen. En seriøs og god træning.
Svært ved at få tilbagemeldinger fra spillerne, hvad de ønsker
ift holdtur.
Julefrokost lørdag efter holdkamp i Odense
Carsten har været til møde i Tilst angående Danmarksturneringens struktur fremadrettet.
5 tilmeldt kommunemesterskabet
Ungdomsspillerudvalg USU
Veloverstået Ultralejr med godt 30 deltagere. Rigtig gode
tilbagemeldinger.
Forældrekaffe efter Ultralejr. Der er kun kommet få
henvendelser på at hjælpe i USU
Juleafslutning er der tilmeldt 59.
Der er tilmeldt 13 til kommunemesterskabet
Uddannelsesudvalg UDU
Inspirationskursus d. 27. januar med naboklubber
Trænerne opfordret til at bruge boldmaskien noget mere
Klubtur til Ikast gerne allerede fra om fredagen for trænerne
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Motionsspillerudvalg MSU
Conventus tæller 100 medlemer
Kontingenter er betalt
Kommunemesterskab er der tilmeldt 18
Evaluering af niveauinddelt træning til mødet på tirsdag
DGI holdturnering er en udfordring
Julefrokost afholdes d. 22. dec.
Stævneudvalg STU
Alle stævner er afholdt
Daniel Hess stopper i udvalget
Vi har fået kontrakt på DMU for hold d. 8. og 9. april. Evt.
noget vi vil søge fremadrettet. Kræver kun få hjælpere
ET, KW
Sponsorudvalg SPU
Der skal være opsamling på sponsorer til hjemmesiden.
10. Udtrækning af
præmiespil for
januar
11. Evt

Udtrækning januar
3, 13, 29, 46, 61, 65, 79, 105, 106, 129

Mødet slut kl. 20.00

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Lene Bjerre

Mie Hovmøller
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