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

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 22. august 2017 Kl. 18.00 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. 15. juni 2017

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Intet

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Sommersjov har vi haft 3 dage i Lynghallen første
uge i sommerferien.
Der var rigtig mange børn. Bl. a. stor tilslutning
fra SFO´erne

Godkendt

Vi er kommet i gang med den nye sæson for
ungdom
Vi har haft 2 annoncer i ugeavisen omkring
tilmelding. Fremadrettet rykker vi den til uge 34.
Måske skal der ændres i udseende.
Nyt høringssvar indsendt til kommunen omkring
25 års reglen.
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Man ønsker ud over Denmark Open, endnu en
større europæisk turnering i Danmark. Dette har
KW og ET kigget lidt på, om det kunne blive
afholdt i Magion. Det er undersøgt med
kommunen. Turneringen skal ligge midt i marts.
Det skulle være 4 år i træk. Det kan desværre ikke
lade sig gøre i den periode, da hallen er booket til
opvisninger m.m
5. Nyt fra
kassereren

Regnskabet gennemgået.
Der er begyndt at blive betalt kontingenter.
Fremtiden, da det er Mies sidste år. Vi må i
fællesskab lede efter en ny kasser.

6. Hjemmesiden/
Håndbogen/Pressen

Alle
klubbens
medlemmer

Der er blevet taget en del billeder, der kommer på
hjemmesiden.
Der mangler stadig det sidste til håndbogen. Det
har været en lang proces.

7. Hovedsponsorkontrakter

Det sidste er ved at være på plads, der kommer
kun en lille ændring omkring annoncen på
hjemmesiden. Ledertrøjer vil også skulle trykkes
med Den Jydske Sparrekasse.

8. DGI
badmintonskoler

I uge 34 passer det for Lynghedeskolen (Sdr.
skole) at afholde badmintonskole. De andre skoler
har det ikke været så nemt at lave aftaler med.

9. E-sport

Hele bestyrelsen deltog ved informationsmødet i
Magion. Magion har investeret i 21
gamercomputere, da 10. klasses skolen har startet
en linje op.
Der var 3 til mødet, der meldte sig til at kigge på,
om der skal startes en E-sport forening op. DGI
har en konsulent, man kan bruge i processen.
Bestyrelsen vender, om det evt. kunne være en
mulighed for klubben, at have det som
underafdeling. Det vil betyde, at vi vil få
registreret en masse medlemmer under 25.
Vi har brug for et bedre kendskab til de 3
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frivillige, der har meldt sig til at starte noget op,
også set ift en arbejdsfordelingen af de opgaver
der vil være i både opstart og i det daglige.
Ligeledes økonomien i det skal vendes.
KW og ET mener, at der kun vil ligge ekstra
opgaver til dem og kun en lille del hos kasseren.
10. Nyt fra
udvalgene

For uddybning af, hvad der foregår i de
forskellige udvalg, henvises til de respektives
referater der ligger på klubbens hjemmeside
Seniorspillerudvalg SSU
Der har været fra 10-20 spillere. De har fået Tom
som træner.
Kamp program er lagt på hjemmesiden.
Der er kommet 2 mere med i SSU, så de er 4 i
udvalget.
Der er indkaldt til første SSU møde.
Ungdomsspillerudvalg USU
Det første USU møde, hvor der er kommet 4 nye
medlemmer er afholdt. Der er dog ingen af dem,
der har meldt sig til holdturneringer og andre
administrative opgaver.
Det er kun Mette, der pt arbejder i Conventus.
Alle i USU bør kunne dette, for at kunne stå for
arrangementerne. Der er derfor brug for
undervisning til alle.
Til mødet har været en gennemgang af de opgaver
der ligger i USU.
Vi håber der bliver flere hold meldt til i år. Der er
brug for holdledere.
Uddannelsesudvalg UDU
Vi er meget udfordret med trænerne. Der mangler
stadig til talent/øvede om onsdagen. Også 3-7.
klasse, hvor Mads Carstensen ikke kan alligevel.
Gæstetrænere er en mulighed.
Der har været afholdt lille trænermøde.
Vi sender 7 på hjælpetrænerkursus, vi vil forsøge
at flytte det til Magion
Motionsspillerudvalg MSU
Sæsonen starter 5. september
Stævneudvalg STU
Der er en udfordring til den første turnering, da
KW er på ferie, så der vil være en anden, der skal
ind over hans opgaver.
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DM for hold U9-U11 får vi igen i år
Vi har budt ind på DM for hold senior, svar følger
Sponsorudvalg SPU
Aftalen med sportsmaster er udløbet. Vi afventer
nyt oplæg
11. Udtrækning af
præmiespil

Udtrækning september 2017
1, 21, 29, 31, 40, 83, 111, 144, 149, 150
Udtrækning oktober 2017
31, 40, 61, 82, 103, 105, 137, 139, 144, 146

12. Evt.

Nye datoer for bestyrelsesmøder:
D. 11. oktober, d. 15. november, d. 6. december,
d. 7. februar, generalforsamling 8. marts, d. 2. maj
og d. 31. maj
Mødet slut kl. 21

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Mie Hovmøller

Lene Bjerre
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