GRI NDST ED BADM I NTONK L UB
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 15. november 2017 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. 11. oktober 2017

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Intet

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Børneattester er indhentet

Godkendt

Medlemstallet steget med 10 til 238. Disse er
indberettet til kommunen
Der laves behovsanalyse med henblik på de
aktiviteter der er i hele kommunens haller.
ET har deltaget i vælgermøde, hvor mange
politikere var tilstede, hvor 25 års reglen blev
taget op. Ligeledes er der skrevet artikel om det.
Der er mere fokus på det.
Tom og Jane har været med til IKA
talentudviklingsprojekt. Bestyrelsen skal have et
møde d. 22. november med Flemming Pedersen.
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5. Nyt fra
kassereren

Regnskab gennemgået, der ser fint ud.

6. Hjemmesiden/
Håndbogen/Pressen

Vi har fået E-sport på hjemmesiden.
Der har været dækning af Sparrekasse Cup
ungdom
Vedtægter og tilskudsregler er ændret, men stadig
ikke ført ind på hjemmesiden. Bør prioriteres ift
øvrige håndbog.

7. E-sport

MM
ET

Bestyrelsen oprettet i Conventus
Der afholdes julearrangement
Der afholdes informationsmøde d. 22. november
for børn og forældre.
Der opstarter 4 hold. Starter d. 1. 12.
Vi har søgt kommunen om, at have dem som
aktivitet under badminton

8. Scrapbogen

Vi har haft en scrapbog i klubben, som Karin
Dahl har stået for. Alle avisudlip er sat i. Hun
ønsker at trække sig fra opgaven.
Hvis der er nogen, der ønsker at fortsætte
arbejdet, bedes de henvende sig til bestyrelsen.
Scrapbøgerne står i vores kontor.

9. Julekalender

Alle
medlemmer

Julekalendere er blevet afhentet og det ser ud til,
at vi får alle solgt.
Vi er ved at samle præmier sammen fra vores
sponsorer
Vi har fået henvendelse fra forældre omkring at
sikre, at deres børn er på billedet, ligeledes at det
bør koordineres, hvor de skal gå henne.

10. Nyt fra
udvalgene

For uddybning af, hvad der foregår i de enkelte
udvalg, henvises til de respektives referater der
ligger på klubbens hjemmeside
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Seniorspillerudvalg SSU
Vi har fået et andet hold tilmeldt.
Der er lavet invitation til årets julefrokost.
Flot plakat er udfærdiget til reklame for
holdkampe
Ungdomsspillerudvalg USU
3 hold med i holdturnering
Tilmeldt 43 til ultralejr, mangler stadig forældre
til overnatning.
Juleafslutning 14.12 fra kl. 17.00
Facebookside for ungdomsspillere og deres
forældre
Der skal findes ud af, hvem der står for
holdkampene på hjemmebane d. 10. december

KW/
ET

Uddannelsesudvalg UDU
Intet nyt
Motionsspillerudvalg MSU
ET/
Er også begyndt at spille holdkampe
Mange spillere er ikke oprettet i badmintonpeople. KW
ET og KW vil hjælpe dem med dette.
Stævneudvalg STU
Vi har afholdt egne stævner og mangler kun de
øvrige.
Der er nedgang på både ungdoms og seniorsiden.
Der er meget arbejde i seniorfesten i forhold til
det overskud den giver.
Sponsorudvalg SPU
RSL har kontaktet os, der kommer et tilbud
omkring klubtøj. Aftalen gælder både bolde og
tøj. Skal fornyes til den ny sæson.
11. Udtrækning af
præmiespil

Udtrækning december 2017
21, 39, 64, 73, 81, 86, 88, 109, 120, 138

12. Evt.

Næste møde bliver d.7. december
Vi skal have kigget på ny dato for mødet i februar.
Tjek d. 31. januar?
Mødet slut kl. 20.00
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Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Mie Hovmøller

Lene Bjerre
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Mette Krusborg Madsen
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