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

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 6. december 2018 Kl. 17.00 ved Mie
Referatnotater:
To do
Tilstede:
Erik Thøgersen(ET)formand
Karsten Westergaard(KW)næstformand
Trine Holm Bergen (TB) USU
Lene Bjerre (LB) sekretær
Mie Hovmøller (MH) kasserer
Kurt Elbæk (KE) kontor
Verner Hess (VH) MSU
Torben Hyldgaard (TH) E-sport
Afbud:

1. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 14. november 2018

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Intet

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Godt netværksmøde i november, hvor KW deltog
med mange fremmødte.
• DGI laver nogle pakker, som kan købes af
klubben med bl.a ketcher til
minitonspillere. Dette overvejes at
investere i. ET tager snak med Espen
• Lars Uhre kommer i 27. februar til Vejen,
der bliver lavet et arrangement for vores
trænere.
• Da det ofte kan være svært at finde
frivillige, har man i Esbjerg forsøgt med et
pointsystem til frivillige, så man kan
indtjene point i stedet for at betale mere i
kontingent. Det testes fortsat.
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Der er kommet tilmelding til kommunemesterskab

Der har været flere til familiebadminton de sidste
gange.
5. Nyt fra
kassereren

Regnskabet gennemgået
Stadig flot overskud

6. Hjemmesiden/
Håndbogen/Pressen

Der sker ikke meget på hjemmesiden. Der
mangler input. USU anbefales at sende billeder til
KE
Facebook siderne bliver brugt en del, men
desværre bliver billederne af for dårlig kvalitet,
hvis KE bruger dem direkte derfra. Alle i klubben
anbefales derfor at sende billederne til KE pr.
mail.
Vi har to hjemmeholdkampe, der har været
reklame for dem i netavisen.
PE arbejder stadig på at få håndbogen færdig, det
er et stort arbejde.
Der står ikke nogen tekst omkring præmiespil
under GBK. Det skal vi have lavet.

7. Klubtøj status

ET/KE

Der er bestilt til 7 spillere i anden runde
Der er sendt bestilling af sted til leder- og trænertrøjer/jakker.
Der kigges på trænertrøjer til børn, da trøjen
desværre ikke findes i XS

8. E-sport

ET

Det går godt med hold og trænere.
Det er tæt på 100 medlemmer igen.
Der er flere i udvalget, der har valgt og forlade Esport. Der kigges efter nye til udvalget.
Der arbejdes på at få opgavefordeling beskrevet
Der er nyt e-sport online kursus for trænere i
spillet Fortnite, som er gratis
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9. GBK fremtid

Vi holder udvidet bestyrelsesmøde 2 gange årligt,
men vi får ikke rigtig diskuteret, hvad vi ønsker
for fremtiden. Måske vi bør have ekstra fælles
møder både for udvalg, trænere og bestyrelse
• Det gælder f.eks. fælles klubmesterskab.
• Hvad er det man ønsker bestyrelsen
arbejder med og hvad er det bestyrelsen
ønsker udvalgene skal den kommende
sæson.
• Hvad betyder det for spillerne, at vi
kommer til hinandens holdkampe.
• Hvordan fastholder vi vores spillere i
klubben
• Hvad er det vi skal have af fokuspunkter.
Der foreslås møde i april ET undersøger en dato
(ex. 24. april)

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
Arbejder godt med opgaverne ☺
Har to hjemmekampe i weekenden
Ungdomsspillerudvalg USU
Også stor ros til deres indsats i USU fra
formanden ☺
31 tilmeldt til Ultra lejr,
35 tilmeldt til juleafslutning
Måske nyt arrangement inden uge 7.
Vi er begyndt at få en del mails omkring stævner
(ET får Lars skrevet på i stedet for Mette)
Der mangler stadig medlemmer i udvalget, det
arbejdes der på.

ET

USU møde næste gang ligger d. 12.12
Der mangler stadig en til at overtage ansvaret for
Conventus

Uddannelsesudvalg UDU
Der er afholdt trænermøde
Der er lidt udfordringer om mandagen til træning,
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Det har været svært at fastholde børnene i
træningen på vores nybegynderhold
Det er aftalt at ET tager der over mandag kl.
15.45.
Motionsspillerudvalg MSU
Stort set samme antal spillere.
Der afholdes afslutning med spil d. 20. dec
Tilmelding til kommunemesterskab er begyndt at
komme ind.
PE kommer torsdag og træner
DGI stævne i januar i Ebeltoft
Der er startet nogle få nye op
Stævneudvalg STU
Vi er færdige med stævner for 2018
Sponsorudvalg SPU (julekalendere)
Det er gået utrolig nemt i år.
11. Udtrækning af
præmiespil

Vi beslutter at fjerne alle numre fra
udtrækningsposen over 100 (=32 stk), der ikke er
solgt, så der er flere af de solgte numre der
trækkes.
Udtrækning januar og februar 2019
Januar:
4, 18, 23, 25, 45, 46, 63, 89, 91, 97
Februar:
25, 26, 37, 49, 65, 72, 91, 94, 95, 119

12. Evt.

Intet
Mødet slut kl. 19.15

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Lene Bjerre

Mie Hovmøller
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