GRI NDST ED BADM I NTONK L UB
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 7. december 2017 Kl. 17.00 hos Mie
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
Kaj Kristensen (KK) MSUformand
Torben Hyldgaard (TH) E-sportformand
Kurt Elbæk (KE) kontor
Afbud:
Kathrine Junker, SSU

1. Godkendelse af
dagsorden
2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 15. november 2017

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Intet

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Gunhild Sørensen fra fritidsrådet har haft 40 års
jubilæum, har fået blomster og vin fra klubben.

5. Nyt fra
kassereren

Regnskab gennemgået, der ser meget fint ud.

Udsat til næste møde

D. 23. november har KW været til Magion og
partners møde. Der var 17 tilstede. Foreningsfolk
og erhvervsfolk.
Mhp store arrangementer både indenfor kultur og
sport.

Bestyrelsesmøde 7. december 2017

1

6. Hjemmesiden/
Håndbogen/Pressen

Hjemmesiden er opdateret. Børneattester også på
hjemmesiden.
Der skal kigges på billederne på hjemmesiden
Håndbogen er på trods af aftalte møder endnu
ikke færdig.
Pressen er orienteret omkring E-sport

7. E-sport

Fra badmintons hjemmeside skal der evt. linkes til
E-sports egen hjemmeside.

KE

Der er 60 tilmeldte indtil videre.
Det er lidt en udfordring at få nok trænere
Der er to trænere på prøve
Tilskud til leje af lokalet koster det samme som
hallen. Børne og kulturudvalget har godkendt.
8. Talentudviklingsprojekt

Infomøde d. 22. november med bestyrelsen og
Flemming Pedersen som står for
IKA(talentudvikling). Der skal indkaldes til
forældremøde i januar. Starter ved 4-6 klasse.
Prisen afhænger af, hvilket koncept man ønsker at
køre. De vil stå for anskaffelse af trænere. Der
skal minimum findes 10 spillere, der ønsker det.
Det skal ikke gå ud over vores egen træning.

9. Nyt fra udvalgene For uddybning af, hvad der foregår i de enkelte
udvalg, henvises til de respektives referater der
ligger på klubbens hjemmeside
Seniorspillerudvalg SSU
23 tilmeldte spillere.
Skal spille en vigtig kamp på lørdag.
God opbakning til Sparrekassecup
Ønsker en god stabil træner, der kan blive i
klubben i flere år. Tom ønsker ikke at fortsætte til
næste sæson.
Der ønskes arrangement på tværs af udvalgene.
Ungdomsspillerudvalg USU
Møde i USU i går
Ultralejr med 43 spillere, der ønskes at det bliver i
efteråret til næste sæson
Der ønskes sommerlejr i sommerferien 2018 uge
32.
Der er tilmelding til kommunemesterskab.
Masse arrangementer, natminton,
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burgerbadminton, sæsonafslutning, Ikast klubtur,
DMU tur, idrætspriser m.m
Der ønskes godkendelse af budget for USU
Mette er på valg til generalforsamling, stiller ikke
op igen
Helle stopper, der skal findes en ny.
Uddannelsesudvalg UDU
Det kører rigtig godt, de har lavet et super flot
program til Ultralejr. De har gjort et kæmpe
arbejde.
Det giver stor anerkendelse.
Motionsspillerudvalg MSU
De har 90 medlemmer
Der er flere til træning end der plejer at være.
Der er inviteret til julefrokost d. 21. december
Der er holdturnering for et hold, de klarer sig fint
D 13. januar er der arrangement i Lalandia
Magion har ledige tider.
Der er indkøbt nyt spil til ”aktiv onsdag”
Stævneudvalg STU
Der er udfordringer ift hal til DM for hold
ET og KW har møde med Varde ift DMU
Sponsorudvalg SPU
Intet
11. Udtrækning af
præmiespil

Udtrækning januar 2018
13, 35, 57, 59, 84, 89, 98, 116, 127, 143
Udtrækning februar 2018
1, 2, 3, 22, 24, 62, 89, 99, 100, 147

12. Evt.

Intet
Mødet slut kl. 19.30

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Mie Hovmøller

Lene Bjerre
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