GRI NDST ED BADM I NTONK L UB
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 11. oktober 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. 22. august 2017
3. E-sport, status ved
Torben Hyldgaard

Godkendt
Afventer til næste møde

Bestyrelsen for E-sport består af 6 personer
Der arrangeres Åbent Hus i denne weekend og der
vil også være reklame for sporten til Julemessen.

4. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Bestyrelsens medlemmer skal læres op i at oprette
hold i Conventus. ET vil tage kontakt til
bestyrelsen mhp, hvem der skal være ansvarlig for
dette.

ET

Der skal eventuelt indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling i GBK. Formålsparagraf skal
evt. ændres., for at E-sport skal kunne høre under.

KW

Billund kommune skal søges om opstartsbeløb,
ET kontakter Torben og informerer om, at han
skal søge.

ET

Intet
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5. Siden sidst,
orientering fra
formanden

ET blev ringet op af en fra DGI omkring de
udfordringer det giver for mange klubber at have
25 års reglen.
Talentudviklingsprojekt i Billund kommune.
Flemming Pedersen og Michael Steen Andersen
står for at afholde et informationsmøde d. 31.
oktober. Lego og Billund kommune har hver især
lagt 100.000 i projektet.
Klubben skal indberettes medlemmer senest 31.
oktober til kommunen
Børneattester skal indsendes. Nye USU
medlemmer skal indsende

6. Nyt fra
kassereren

ET

Der mangler stadig at blive indbetalt kontingenter
Regnskabet gennemgået
Der er fint overskud på afholdte stævner

7. Hjemmesiden/
Håndbogen/Pressen

Der sker løbende ændringer, det ser flot ud

8. Netværksmødet
d. 2. oktober,
orientering

Der var 5 afsted til møde i Magion omhandlende
inspiration og udvikling. Godt struktureret møde,
Tommy Kristoffersen stod for det. Flere cases og
snakke ved bordene. Masser af idéer.

Der har været kontakt til pressen omkring
Sportsmaster Cup.

Bl. a ”Styrk klubbens træningsmiljø”, hvor man
tilkøber ekspertise, så der bliver coachet på vores
trænere, så de kan øge deres kompetencer, mens
de træner. Dette tiltag er allerede købt.
9. Julekalender

Der er bestilt 1250 julekalendere
Kalenderne modtages af LB og pakkes i poser

10. Nyt fra
udvalgene

LB

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
Der er rigtig godt gang i det nye udvalg. Der er
lavet en kampplakat. Derudover vil det komme til
at stå på skærmene i Magion
3 kampe er spillet.
Der er meldt et ekstra hold til (4 spillere)
Der er møde på mandag
Ungdomsspillerudvalg USU
Der har været afholdt møder.
Der er meldt 4 hold til turnering
Der er sendt invitation ud angående
SparrekasseCup
Der bliver lavet en aktivitetskalender
Der er lavet ekstra træning til klubbens trænere
med professionel træner fra 6.15-7.30 mandag og
fredag morgen. Sammen med 4 tidligere
Grindstedspillere.
Uddannelsesudvalg UDU
Der bliver holdt møde efter uge 42
Træneruddannelse er en del af morgentræningen
mandag og fredag.
Motionsspillerudvalg MSU
Der har været afholdt motionsturnering
Der er meldt et hold til
Stævneudvalg STU
Ansøgning om stævner til næste sæson, der skal
søges samme antal

ET

Vi har søgt kommunen om tilskud til
markedsføring af DM for veteraner LM
motionister 5.-6. maj 2018, som vi skal afholde.
Sponsorudvalg SPU
Hovedkontrakt er udfærdiget og underskrevet
11. Udtrækning af
præmiespil

Udtrækning november 2017
6, 15, 19, 35 36, 46, 47, 64, 130, 132
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12. Evt.

Næste møde ændres til 7. december
Mødet slut kl. 21.00

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Mie Hovmøller

Lene Bjerre
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