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

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 15. februar 2018 Kl. 17.30 hos Karsten Westergaard
Punkter på
Referatnotater:
To do
dagsordenen:
Tilstede:
Deltagere:
Erik Thøgersen(ET)formand
Karsten Westergaard(KW)næstformand
Mie Hovmøller (MH) kasserer
Mette Krusborg Madsen (MM) USUformand
Lene Bjerre (LB) sekretær
Torben Hyldgaard (TH) E-sport
Afbud:
1. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 7. december 2017

Udsættes til næste møde

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Intet

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Man skal indberette medlemmer til centralt
register, dette er gjort.
Valg til kultur og fritidsråd. ET har haft møde
med de andre idrætter og er blevet enige om at
indstille KW. Hver idræt har 2 stemmer.
KW er kåret som æresmedlem ved badminton
Danmark. Der blev overrakt et par flasker vin til
sidste holdkamp.
Der er lavet ændringer indenfor persondataloven.
Skal lægges ind i vores håndbog. Det har
betydning, hvis vi opbevarer personfølsomme
oplysninger.
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5. Nyt fra
kassereren

Regnskab gennemgået, flot overskud.

6. Hjemmesiden/
Håndbogen/Pressen

Der opfordres til at komme med tilbagemeldinger
på håndbogen. De nye rettelser er lagt ud.
Der er sat info på hjemmesiden om
generalforsamling

7. E-sport

Medlemstallet er nået 96. Der er stadig nogen på
venteliste.
Man påtænker at udbyde flere spil.
Temaaften en fredag, med hal, fitness og E-sport.
45 tilmeldt. Afholdes igen d. 23. februar.
De oplever stor succes.
Der er udbudt trænerkurser, der vil blive afholdt et
i Magion.

8. Talentudviklingsprojekt

Der har været afholdt infomøde omkring projekt
talentudvikling. Der dukkede 3 forældre op.
Det bliver undersøgt, hvordan tilbud til spillerne
ser ud for næste sæson. Der overvejes at indkalde
til et møde med spillere og deres forældre.

9. Sponsorkontrakt
angående tøj og
bolde

KW har undersøgt 5 mulige aftaler. Li-ning, RSL,
Yonex, Forza og Victor. Der arbejdes videre med
Forza og Victor. Vi vil kun binde os for en to års
aftale. Vi skal have afprøvet Victor bolde til
seniortræning.

10.
Vedtægtsændring

Vores formålsparagraf skal ændres og vedtages på
generalforsamling pga E-sport. Skal ændres til at
omfatte flere idrætter.

11. Klub og
lederarrangement

Arrangement er rykket til 7. april. Lyngbowl er
reserveret.
(8. juni er der igen teltfest ☺)

ET kontakter KE omkring mappen
12.
Indstilling/forslag
Vi skal gå i tænkeboksen
af personer til GBK
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pokaler (flids
pokal + GKSI
pokal)
13.
Generalforsamling
d. 8. marts 2018

Indkaldelse kommer på tirsdag i MidtJysk
Ugeavis, på hjemmesiden og i Conventus
KW, ET, og LBL er villig til genvalg
MH og MM stillede kun op for et år, så vi prøver
fortsat at finde en ny kasser. Mie bliver lidt endnu.
MM træder ud af bestyrelsen. Måske må det ende
med at formandsposten står vacant. At
medlemmerne i ungdomsudvalget skiftes til at
komme til bestyrelsesmøder.
Tom Michelsen træder ud som revisor og Margit
Nielsen bliver revisor og Tom går ind som
suppleant.
Keld Kaad er villig til genvalg som ordstyrer.
Alle udvalg bedes indsende årsberetninger inden
d. 20. februar.

14. 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
Møde d. 5. februar omkring næste sæson.
Klubmesterskab d. 7. april, netkamp og
fællesspisning arrangeres.
Klubtur til Odense
Fisketur til sommer.
Er med i oprykningsspil
Ungdomsspillerudvalg USU
Natminton
Klubtur til Ikast med 24 spillere
Afslutning 23. marts
DMU træning og sommerbadminton skal
arrangeres.
Uddannelsesudvalg UDU
Vi har haft en ekstern træner på, til at hjælpe
vores trænere og hjælpetrænere i deres udvikling.
Motionsspillerudvalg MSU
De har haft BP cup med 55 deltagere.
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Flæsketurnering d. 23. februar
Intern turnering d. 25. februar.
Stævneudvalg STU
Intet
Sponsorudvalg SPU
(Se punkt 9)
15. Udtrækning af
præmiespil

Udtrækning marts 2018
6, 16, 44, 63, 82, 88, 91, 131, 138, 140
Udstrækning april 2018
5, 16, 40, 54, 73, 74, 89, 120, 130, 134

16. Evt.

Intet
Mødet slut kl. 21.30

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Mette Krusborg Madsen

Mie Hovmøller

Lene Bjerre

Torben Hyldgaard
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