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

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra udvidet bestyrelsesmøde
Den 4. juni 2018 Kl. 17.00 hos Erik Thøgersen
Referatnotater:

To do

Tilstede:
Erik Thøgersen(ET) formand
Karsten Westergaard(KW) næstformand
Mie Hovmøller (MH) kasserer
Mette Krusborg USU formand/medlem
Lene Bjerre (LB) sekretær
Kurt Elbæk (KE) kontor
Kaj Kristensen (KK) MSUformand
Betina Borg (BB) SSUmedlem
Afbud:

1. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt
Punkt 12 a tilføjes: Bestyrelsesmøder sæson 2018/19

2. Godkendelse af
referat fra d.
15.02.17, samt fra
november og
december

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Intet

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Badminton Danmark og DGI har afholdt badmintonforum med
workshops i Vejle. Herefter årsmøde. Erik, Lene og Nanna
deltog. Meget spændende arrangement, der bidrog til stor
inspiration.
DGI netværksmøde i Esbjerg for en uge siden. Ingen deltog
Netværksmøde igen 7. september i Grindsted
3-5. juli sommerbadminton i Lynghallen. Der mangler stadig
trænere. ET vil finde disse
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Der har været halfordelingsmøde. IKA talent projekt er i gang
indenfor håndbold og fodbold. Det betød at der ikke var en klar
aftale. Henrik skal fremover stå for halfordeling.
Projektet på Vestre skole er sat i bero pga uforudsete udgifter.
Har betydning for bl.a. gymnastik
Trænersituation er på plads til næste sæson. Steen har
morgentræning, Anders Junker har senior og talent træning,
Eskild har miniton.
Der er forespurgt i kommunen til, hvor langt man er med 25 års
reglen. Kommunen er begyndt at arbejde med det.
Eventkoordinator afholder ”træn med stjernerne” d. 26. august
fra kl. 15-18 indenfor de forskellige idrætter. Der er givet
tilskud til arrangementet.
5. Nyt fra
kassereren

Der er flot overskud på stævner
Trænerafregning skal udbetales
Der er kommet sponsor penge

6. Hjemmesiden/
Håndbogen/Presse

Pokal protokol står i skabet på kontoret. Disse optegnelser er
nu lagt på hjemmesiden.
Man kan se hvem der har fået pokalerne 30 år tilbage.
Ligeledes beskrivelse af, hvorfor man får pokalerne.
Opstartsannonce fjernes fra ugeavisen. Da vi ikke har haft
henvendelser via dette de seneste år. Det er en stor udgift.
Evt. mulighed for at bruge skærmen i Magion?

7. E-sport

ET?

Status: Der er stadig 100 medlemmer
Der er søgt tilskud til det lukkede hold for autister. Der er
bevilget 5000 kr.
2 trænere på kursus her i weekenden
DGI sydvest turnering næste sæson, bliver med deltagelse af
flere hold fra Grindsted.
Der starter starter E-sport op i Billund
Der afholdes efterårstur, ikke sommerlejr
Der arbejdes på at kunne låse computere, da der pilles ved
indstillingerne
E-sport i Grindsted er kendt i resten af landet, for den måde det
kører på.
Etableringstilskud på 11.868 kr godkendt ved kommunen
Bestyrelsen opfordrer til at tiltrække piger til e-sport ved at
kontakte skolerne. Som besøg i skoletiden, ligesom de har gjort
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8. Ny
datalovgivning

Det har også betydning for badmintonklubben.
På Conventus´ hjemmeside er der lavet en vejledning til, hvad
man bør gøre som forening. DGI og DGIF har anbefalinger.
Tidligere medlemmer skal selv give tilladelse til, at vi må
gemme dem længere end 1½ år.
Mon det kan laves i Conventus, så man kan sætte et flueben el.
lignende. ET følger op på dette.
Af hensyn til statistik og regnskab, må data gemmes længere,
men ikke bruges aktivt.
Alle vores udvalg skal have slettet tidligere medlemmer
ET kontakter Conventus og/eller DIF og derefter udvalgene.

9. Sponsorkontrakt
angående tøj

Karsten har modtaget mail omkring nyt samarbejde med ny
sponsor fra vores tidligere sponsor. KW vil gå videre med
sagen. Vi skal have på skrift, at vi ikke komme til at bøde for
skiftet.

ET

ET + udvalg
KW

Victor er vores nye sponsor.
Der skal laves et opslag omkring valg af tøj.
10. DM for hold
ungdom/motion

Det har været afholdt nogle vellykkede stævner

11. Hjælpearrangement d. 8. juni

Der er sendt indbydelse ud til knap 80. Det afholdes denne
gang i Firkanten. Ca. samme antal tilmeldte, som sidste år.

Der har været evalueringsmøde med Magion omkring
motion/veteran, der var fest derovre om aftenen. Der blev købt
ekstra spiritus løbende, da det slet ikke slog til. Der skal
fremadrettet være nogle regler for spiritus på skolerne og
omkring nattevagterne. Maden blev rost.

ET vil finde hjælpere
12. Nyt fra
udvalgene

KW/Jens
Thrane

ET

For uddybning af, hvad der foregår i de forskellige udvalg,
henvises til de respektives referater på klubbens hjemmeside
Seniorspillerudvalg SSU
Der er aftalt sommer arrangement med fisketur m.m
Der skal arbejdes mere med samarbejde mellem ungdom og
motion.
Nr. Lyndelse havde ulovlige spillere med i sidste holdrunde,
derfor er vi rykket op i Danmarksserien igen.
4 udekampe og 3 hjemmekampe.
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Ungdomsspillerudvalg USU
Der er møde på onsdag
Der er kommet et nyt medlem.
Der kigges på opgave fordeling til august.
Nye hold (oprettes i Conventus) og stævnerefusion skal der
kigges på.
Der er en gang sendt ud omkring forældre hjælp til
Sommerlejr. Ingen har meldt sig til at stå for det.
Trine vil gerne melde ind nogle dage, der skal være flere
forældre der melder sig.
Nr. Åby vil sende noget materiale til KW. Det vil blive sendt
rundt pr. mail. Anders har meldt sig som træner.
Vi vil gerne holde det under 1000 kr.
Næste sæson får vi højst sandsynligt 2 holdrunder på
hjemmebane i vores holdturnering.
Begynderstævne afholdes d. 28. oktober i Magion
Uddannelsesudvalg UDU
Der har været afholdt trænermøde
Der er blevet lavet omkostningsgodtgørelse
ET står for at finde hjælpetrænere til næste sæson
Der er talt om kurser til trænere og hvad det betyder, ET har
opfordret til de unge selv skal snakke sammen om det. Gerne i
september, så de kan anvende det gennem sæsonen.
Hjælpetrænerkursus d. 15.-16 september. Det bliver i Magion.

ET

Motionsspillerudvalg MSU
Der var tre hold tilmeldt til DM for hold.
Vil gerne have flere med i MSU, Erik Jeppesen har meldt sig.
Stævneudvalg STU
Sæson 19/20 vil der komme ændringer på datoer for stævner
Sponsorudvalg SPU
Intet
12. a

Bestyrelsesmøder den kommende sæson:
21. august, 10. oktober, 14. november, 6. december,
30. januar, (Generalforsamling 7. marts), 2. maj, 4. juni.

Udtrækning maj
13. Udtrækning af
præmiespil for maj, 1, 12 48, 49, 78, 96, 105 123, 137, 148
juni, juli og august Udtrækning juni:
51, 62, 66, 73, 89, 92, 102, 116, 123, 126
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Udtrækning juli:
19, 30, 53, 64, 66, 96, 103, 105, 112, 144
Udtrækning august:
17, 25, 39, 64, 74, 86, 106, 125, 133, 144
14. Evt

Intet

Mødet slut kl.

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Lene Bjerre

Mie Hovmøller

Udvidet bestyrelsesmøde d. . 4. juni 2018

Mette Krusborg Madsen

5

