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

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 21. august 2018 Kl. 18.00 i Magion
Referatnotater:
To do
Tilstede:
Erik Thøgersen(ET)formand
Karsten Westergaard(KW)næstformand
Trine Bergen (TB) USU
Lene Bjerre (LB) sekretær
Torben Hyldgaard (TH) E-sport
Afbud:
Mie Hovmøller (MH) kasserer

1. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 4. juni 2018

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Intet

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Der er kommet en faktura, hvor de har øget
udgifterne til Søndre skole for overnatning
betydeligt. Det er endnu ikke afklaret. Vi mener
ikke at prisen er ok.
Netværksmøde d. 9. september, der er sendt
indkaldelse rundt.
Skolebadminton havde stor tilslutning den første
dag, men ikke de to andre.
Angående haltider er ændringerne sendt ud. Det
rammer primært motionisternes træningstider, når
der er arrangementer i Magion.
Der er afgivet nogle haltimer i år, da gymnastik
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havde brug for dem.
Vores kontor/klublokale har vi afgivet til Billund
talent. Vi er rykket til det nederste lokale. Vi deler
med Gitte (bogholder i Magion)
Mødebord har vi ikke længere. Der er indkøbt lille
nyt bord til printeren.
Vi har førsteprioritet, når vi har stævner. Både
ugen op til og dagene efter.
Aftalen revurderes efter vores tre stævner i
efteråret.
5. Nyt fra
kassereren

Regnskab gennemgået

6. Hjemmesiden/
Håndbogen/Pressen

Der er rettet lidt til op til den nye sæson.
E-sport kommer måske med på hjemmesiden
Alle opfordres til at komme til Erik eller Kurt ved
behov for ændringer

Alle

Vi skal bruge pressen til at skrive om trænerskifte,
det kunne være ifm første holdkamp
ET
7. Status klubtøj

Vi har fået en forkert langærmet bluse på
klubtøjet, der er sendt ud til medlemmerne. Dette
ønsker vi at få ændret.

KW, ET

E-sport skal også have fundet Victor tøj
Klubben giver tilskud til tøjet og til tryk
Der er lavet 6 sponsorater + Anders Junker. Der er
besøg på tirsdag kl. 17.30 i deres showroom.
Senior har afprøvet trøjer til klubtøj, disse er
bestilt, så vi forhåbentlig har det klar til første
holdkamp.
8. Skolebadminton

For at skaffe nye medlemmer er der arrangeret
skolebadminton med DGI
Fra 0- 6. klasse på byens skoler
Privatskolen er nu med, så der kommer 6 klasser.
Kommer i uge 34 og 35.
13 klasser i uge 36 fra Lynghedeskolen
Vi er også i gang med aftaler til Vestre Skole
Anders Junker skal træne dem
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9. E-sport

Har brug for en hjemmeside, da flere har svært
ved at finde oplysninger. Måske skal de være en
del af GBK s side
Der findes en facebook gruppe, men det er ikke
alle der er på facebook.
Der skal laves en kalender, ift møder
Der er også arrangeret skole E-sport med
Lynghedeskolen
Holdene er endnu ikke fyldt op. Der er nok en del
der stadig spiller fodbold m.m.
Der skal indkøbes 5 nye computere

10. Seniorfest ifm
DJS cup

Har været afholdt på gymnasiet og fremover
kunne man overveje at holde det i Hal 3. Dette
arbejdes der videre med.

11. 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
De er kommet godt i gang med træningen. Der har
været mange spillere.
Facebook side startet
Første holdet rykkede op sidste år i
Danmarksserien. Vi forventer at få et andet hold i
serie 2
SSU ønsker et klubmesterskab samlet for klubben.
SSU arbejder videre med en idé til dette.
Opstartshyggedag på søndag
Der er en alkohol politik som skal skrives under
på af forældre, når de unge er U17 spillere
Anne Marie har valgt at forlade SSU. Nanna er
kommet ind.
Ungdomsspillerudvalg USU
Der er endnu ikke afholdt møde.
Hvem er ansvarlig for klubskifte anmodninger?
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ET er administrator og sørger for dette.
Trænerafregnings skema/fremmøde
Samles ind hver måned og ajourføres i Excel
Bør ligge i USU fortsat
Mette er på vej ud af USU, da Mille har valgt at
stoppe til badminton.
Sommerlejr blev desværre ikke til noget
Der er et foredrag i coaching og mentaltræning,
der opfordres til at vi sender nogen afsted. Den 7.
september i Varde
Uddannelsesudvalg UDU
Der er endnu ikke afholdt trænermøde.
Det kunne være godt at have det pædagogiske
fokus på vores hjælpetrænere ift at få spillerne til
at lytte efter.
D. 15. 16. september er der hjælpetræner kursus
her i Magion. Hjælpetrænerkursus 1 og 2.
Motionsspillerudvalg MSU
Der arbejdes med at få en ny med i udvalget.
Stævneudvalg STU
Der er lukket op for tilmelding til Sport24
(tidligere Sportsmaster)
Sponsorudvalg SPU
Intet
12. Udtrækning af
præmiespil

Udtrækning september 2018
22, 26, 36, 89, 111, 119, 127, 134, 145, 146
Udstrækning oktober 2018
18, 45, 67, 94, 96, 103, 125, 133, 138, 142

13. Evt.

Intet
Mødet slut kl. 20.30

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard
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Lene Bjerre

Torben Hyldgaard
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