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

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra udvidet bestyrelsesmøde
Den 15. juni 2017 Kl. 17.00 hos Erik Thøgersen
Referatnotater:

To do

Tilstede:
Erik Thøgersen(ET) formand
Karsten Westergaard(KW) næstformand
Mie Hovmøller (MH) kasserer
Mette Krusborg USU formand
Lene Bjerre (LB) sekretær
Kaj Kristensen (KK) MSUformand
Afbud:
Kurt Elbæk (KE)

1. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt
Punkt 7a trænersituationen

2. Godkendelse af
referat fra d.
23.02.17

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde
4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Intet

Der er sendt et skriv ind til kommunen, med forlag til ændring
af tilskud. Der er også kommet forslag fra andre. Derfor er det
besluttet, at der kommer et nyt oplæg, som vil komme i høring
igen.
DGI vil gerne høre, hvad vi gerne vil være med i. Vi har sendt
oplysninger til dem. Eksempelvis trænerkurser m.m.
Vi får holdrunder på hjemmebane til næste sæson for vores
ungdomsspillere
Der er betalt licens for seniorholdet og Cup2000
Vi er kommet med i sommersjov i uge 26 for alle skoleelever.
Der bliver rettet sedler til, så trænerne kan udlevere til dem
omkring mulighederne for tilmelding.
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Vi har fået 1700 fra kommunen til refusion af udgifter til dette.
ET har ved et møde med beskæftigelsesudvalget fortalt om,
hvad vi har brugt integrationspuljepengene til, og hvad vi har
fået ud af det.
Der har været halfordelingsmøde, vi har de samme tider.
ET har været til Badminton Midtjyllands årsmøde. Den nye
sportschef blev præsenteret. Han er modstander af privat
træning og at børn spiller 5-6 dage om ugen. Vil hellere at
børnene dyrker andre sportsgrene samtidig med. Vi taber for
mange unge spillere, fordi de kører træt i træningen.
KW har været til årsmøde for Badminton Danmark og DGI i
Vejle. Der var 6 forskellige workshops. Der arbejdes på, at de
får fælles administration. KW blev valgt som politisk ansvarlig
for Badminton Danmarks holdturneringer.
ET var i Vejle til senior/veteran afsluttende holdfinaler, for at
se, hvad det krævede at afholde dette. Badminton Danmark og
DGI holder det sammen. Ligger i starten af maj. Vi modtager et
oplæg mhp, om vi kunne være interesseret i at afholde dette.
5. Nyt fra
kassereren

Regnskabet gennemgås og godkendes

6. Hjemmesiden/
Håndbogen/Presse

Hjemmesiden er opdateret.

7. Godkendelse af
kontingent og
tilskudsregler
2017/18

Ændringerne omkring tilskudsregler til stævner er nu lagt på
hjemmesiden.

7.a
Trænersituationen

Der er desværre ingen endelig afklaring omkring cheftræner til
næste sæson. Det er meget svært at få en træner til Grindsted.
Der arbejdes stadig på muligheder.

ET/KW

8. Hovedsponsor
kontrakter

Vores kontrakter udløber, så vi skal have noget nyt gjort klar.

ET

Der er et flot overskud. Der har ikke været de forventede
udgifter til bl. a. trænere og sommerlejr.

Der er kun få ændringer på kontingenter for den ny sæson
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9. DMU hjælperfest

Endnu en god fest er afholdt. Selvom vi ikke afholder DMU
kan vi jo stadig lave en hjælperfest og derudover give
holdledere m.m. muligheden for at deltage. Der arbejdes videre
med dette.

10. Honorar
/omkostningsgodtgørelse til
udvalgte

Punktet tages op som udløber efter vores generalforsamling.

11. Nyt fra
udvalgene

For uddybning af, hvad der foregår i de forskellige udvalg,
henvises til de respektives referater på vores hjemmeside.

Punktet diskuteres
Der vedtages at vi dropper faste aflønninger, da vi ikke ser
fordele i dette, men vi holder muligheden åben for at påskønne
særlige indsatser i udvalgene.

Seniorspillerudvalg SSU
Jane er stoppet. Der sidder nu Anne Marie og Kathrine i
udvalget, ET har overtaget alt mail korrespondance. Det er
muligt, at der ikke bliver en formand til at starte med, da ingen
af de nuværende medlemmer ønsker at varetage posten.
Ungdomsspillerudvalg USU
Første møde d. 17. august med det nye udvalg.
Den ny sæson starter i uge 33.
Der bliver ikke sommerlejr i år. Der har ikke været forældre,
der ville bakke op om arrangementet.
Skolebadminton fra 0.-6. klasse kommer igen i år. Der er talt
med alle skoler og Steffen Rupert er booket igen.
Uddannelsesudvalg UDU
Trænermødet blev afholdt i går. Der kommer et 3.-7. klasse
begyndere og 3.-7. klasse øvede. Talent og øvede bliver slået
sammen.
Der er sat trænere og hjælpetrænere på holdene.
Motionsspillerudvalg MSU
Som tak for træning af motionisterne gennem sæsonen har PE
modtaget en kurv for hans indsats og tålmodighed.
Det er svært at gøre det godt for alle for motionstræningen,
fordi der er mange forskellige niveauer på træningen. Der
forsøges nu med en tavle.
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Stævneudvalg STU
Der er nu kun KW i udvalget.
Der skal findes en ansvarlig for ungdom SparrekasseCup
KW er sat på som kontaktperson indtil videre.
Sponsorudvalg SPU
Se ovenstående
12. Udtrækning af
præmiespil for maj,
juni, juli og august

Udtrækning maj:
8, 22, 27, 52, 87, 103, 105, 115, 137, 139
Udtrækning juni:
10, 33, 46, 49, 80, 91, 114, 118, 120, 138
Udtrækning juli:
3, 9, 24, 53, 69, 124, 126, 131, 142, 147
Udtrækning august:
5, 25, 65, 67, 90, 97, 111, 116, 135, 138

13. evt
Mødet slut kl. 20.00

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Lene Bjerre

Mie Hovmøller
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