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

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 14. november 2018 Kl. 18.00 i Magion
Referatnotater:
To do
Tilstede:
Erik Thøgersen(ET)formand
Karsten Westergaard(KW)næstformand
Mette Madsen (MM) USU
Lene Bjerre (LB) sekretær
Mie Hovmøller (MH) kasserer
Afbud:

1. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt
Tilføjelse til punkt 8

2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 10. oktober 2018

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Det ser ud til, at der endelig er afklaring på
Faktura fra Sdr. skole. Vi afventer en ny tilrettet
fraktura.

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

E-sport anbefalet til kulturministeriets idrætspris
fra DGI, men de blev ikke blandt de 3 sidste.
Stort netværksmøde i DGI sydvest 21. november
afholdes: Varde, Ribe, Bramming m.m. deltager.
KW tager med. Lene var med sidste år. Det var
rigtig godt.
Medlemstal indsendt 456 medlemmer incl E-sport
(for 2 sæsoner)
276 medlemmer i badminton (medlemstallet
steget fra 124 under 25 år til 145 under 25 år)
3 nye har købt nummer til præmiespil
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Familie badminton har kørt 2 gange. Der har ikke
været mange endnu. Der har været en del
tilkendegivelser om, at det er et godt initiativ.
Vi har været kaldt over til kommunen omkring
tilbagemelding på brug af hal, mødelokaler m.m.
Foreningslivet har en tilfredsstillende belægning i
Magion.
De puljer man tidligere har kunne søge til
etablering m.m. kan nu flyttes rundt.
KW sætter sig ind i, hvad det indebærer.
Der er bestilt en roll up med tre spillere. Den er
blevet rigtig god. Reklame for badmintonsporten
☺
5. Nyt fra
kassereren

Mie takker for opmærksomheden ved hendes
fødselsdag
Vi skal have afklaring på hvilken konto, der
kommer mobilepay ind på
Det har været meget kompliceret med sponsor tøj
til vores 6 spillere. Vi skal have fuld afklaring på
hvem de forskellige fakturaer tilhører.
Vi skal have aftalt et møde med KW
Regnskab gennemgået, der er et flot overskud

6. Hjemmesiden/
Håndbogen/Pressen

Privatlivspolitik er lagt på hjemmeside
Vi mangler ca. 20 sider i håndbogen.
Vi har haft lidt til netavisen om vores stævner.
Måske vi skal sende vores skriv til ugebladet
også.

7. Klubtøj,
udvalg+trænere

Der er sendt ud til 2. runde med klubtøj til
spillerne. Ligeledes trøje til Black Friday.
Der kommer lidt forskellige prøver på trøjer til
vores trænere. Vi mødes og kigger på dem, når de
kommer.

8. Nye
aktiviteter/GBK´s
fremtid

Vi vil gerne bruge nogle af vores penge på at
hverve medlemmer og pleje dem vi har, så de kan
fastholdes i badmintonsporten.
Vi har haft forskellige muligheder oppe.
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Vi har afholdt begynderstævne her i Magion, der
var ca. 11 med fra klubben. Godt tiltag.
Vejen frem er nok, at vi har en ansvarlig for
stævner og begynderstævner. Der mangler nogle
til at guide forældre og spillere
Det kunne være en mulighed, at vi sender en
træner med til et begynderstævne. Måske det
kunne gøre det nemmere for forældrene at komme
i gang med stævner. Også hvis vi kan være
behjælpelige ifm tilmeldinger m.m.
Bør tages op med trænere og USU, hvilke
muligheder der er.
9. Julekalendere

Alle er ude, kun få er kommet retur.
Det er stadig svært at få det fordelt over byen, da
vi kommer de samme steder. Det kræver dog alt
for stort et arbejde at koordinere.

10. 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 gør et kæmpe arbejde i SSU, ros for dette
Vigtigt at trænerne reklamer for deres holdkampe
på deres egne hold, så de unge spillere kommer og
kigger. Ligeledes hvis trænernen feks. deltager til
seniorstævne. De unge vil gerne se dem de
kender.
Der har endnu ikke fundet sted til afholdelse af
julefrokost
Stort fremmøde til træning, ønsker ikke at flytte i
den store hal. De har lavet prioritering
Ungdomsspillerudvalg USU
Ultralejr 14. -16. december. Der er forældre til
begge overnatninger. (obs hvis de skal i
svømmehallen) indbydelse er sendt ud.
Juleafslutning er der sendt indbydelse ud til
Der er allerede kommet en del tilmeldinger.
Vi har lukket for tilmeldinger til vores øvede hold.
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Der er flere der ikke har betalt på begynderhold,
de er lige startet. Vi skal finde ud af om de
fortsætter, inden vi starter et nyt hold torsdag.
Vi skal have fundet 2 medlemmer mere til USU,
der skal spørges rundt i forældregruppen.
Mettes opgaver og sekretær opgaver skal
uddelegeres.
Kommune mesterskab skal sendes til øvede og
begyndere
Uddannelsesudvalg UDU
Møde inden udvidet bestyrelsesmøde i december
Motionsspillerudvalg MSU
Der er arrangement (motionsdag) d. 18. november
Der er aftalt ny træningsform, som skal evalueres
Der afholdes julefrokost d. 20. december
Stævneudvalg STU
Der er afholdt to stævner.
Der var fremgang på 50 spillere til
Sparrekassecup ungdom.
Dalum Hjallelse var her med 28 spillere. Det
kunne være sjovt at tage derover.
Ved seniorstævnet var der tilbagegang på ca. 60
personer. Det var en succes med festen i Magion.
Der er søgt turneringer i 19/20 sæsonen. Sport 24
cup kan vi ikke gensøge på datoen, da der
fremadrettet bliver LBS den weekend.
Vi har søgt i Mesterrække og Eliterække omkring
1. februar.
Så er der lagt billet ind på Mesterrække cirkel
turnering for at de bedste spillere ikke skal tage til
udlandet og spille. BadmintonDanmark og
Midtjylland støtter op om dette. Det er en måde at
profilere os på. Fredag-søndag i uge 1. Der bliver
nok kun spillet på 5 baner.
Kunne måske søge etablerings tilskud eller andet
for at få malet vores grønne badmintonbaner i hal
3?
Vi ved endnu ikke om vi får de ønskede
turneringer.
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Sponsorudvalg SPU
Vi skal fortsat gøre det vi kan for at sælge
præmiespil.
11. Udtrækning af
præmiespil

Udtrækning december 2018
18, 22, 32, 38, 53, 86, 96, 97, 103, 143

12. Evt.

Intet
Mødet slut kl. 20.40

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Lene Bjerre

Mie Hovmøller
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