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

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 31. januar 2019 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
Mie Hovmøller (MH) kasserer
Torben Hyldgaard (TH) E-sport
Afbud:

1. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 6. december 2018

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Intet

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Der er udleveret trøjer til trænere m.m
Badminton Forum 11. maj og
25. marts Badminton Midtjyllands årsmøde, bl.a
info om rangliste og andre input
Bestyrelsen opfordrer til at mange deltager, da det
er 2 rigtig gode arrangementer.
Medlemstal indgivet til CFR, samme tal som
indberettes til kommunen.

5. Nyt fra
kassereren

Regnskab gennemgået
Vi har overblik over årsresultatet, et flot overskud.
Der er også afklaring på mellemværende med Esport.
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Budgetoplæg for 2019 fremlægges og klar til
generalforsamling
Der foreslås, at vi eventuelt kunne bruge lidt af
ET
overskuddet på, at få banerne malet grønne i hal 3,
mulighederne/prisen er ved at blive undersøgt.
6. Hjemmesiden/
Håndbogen/Pressen

Håndbogen er færdig.
PE har gjort et flot stykke arbejde.
E-sport har også fået deres arbejdsbeskrivelser
udfærdiget og kommer også med.
Der er lavet et skriv til udvalgene, til
gennemlæsning af håndbogen.
Bemærkninger bedes indsendes snarest muligt.

Alle
udvalg

Vi har haft flere artikler i netavisen. Vi vil gerne
at der gøres mere for at komme i ugeavisen, så
vores resultater kommer ud til flere læsere.
Opfordrer til at vi via forældre og spillere (alle
udvalg) sender flere indlæg der kan komme i
avisen. Sendes til Erik som formidler det videre.
7. E-sport, klubtøj

Alle

De har lidt nedgang i medlemstallet. Der
overvejes, om der skal være årlige kontingenter i
stedet for halvårlige.
Udvalgsmedlemmer er hårdt spændt for, da
antallet er reduceret.
Ellers kører foreningen rigtig godt og de har et
rigtig godt ry udadtil.
Har vundet guld gennem DGI, fordi de er gode til
at tage imod nye medlemmer.
Angående klubtøj skal det i første omgang
afstemmes via klubaftalen med Victor. Hvis ikke
der her er muligheder, kan man undersøge øvrige
muligheder.
Der skal handles i Sport 24.

8. Trænere 19/20

ET har lavet træneraftale med Anders Junker til
næste sæson. Spillerne er rigtig glade for
træningen og det er rigtig godt for klubben. ET
laver en pressemeddelelse.
Der er endnu ikke lavet aftale med Steen omkring
morgentræning
ET indkalder til en snak med trænerne omkring
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næste sæson, da flere hjælpetrænere ikke ønsker
at fortsætte.
Hvis hjælpetrænerne står for træningen, modtager
de løn som træner. Vi har afkrydsningsskema til
dette.
9. Fra talent til
senior

Klubben har ikke reglerne nedfældet, men har en
klar politik på området.
Når man er U17 spiller, skal man altid også gå på
talent træning, for at få den tekniske træning.
Den tekniske træning er vigtig for at udvikle sig
som badmintonspiller.
Derefter er det muligt for U17 spillere også at
spille senior.
Det behøver dog ikke være en hel talenttræning,
de deltager i. Der laves aftaler mellem træneren
og spilleren, hvordan spilleren får det største
udbytte.
Vi har ikke før i klubbens historie haft U11
spillere sammen med U17 spillere på talentholdet
og det gør det selvfølgelig udfordrende.

10. GBK fremtid

11. Klub/leder
arrangement

ET sender noget ud, så folk kan få sat kryds i
kalenderen d. 24. april

ET

Mulighed for ekstern 3 timers træning i foråret fra
Odensetræner arbejdes der videre med. Kræver
ca. 16 spillere deltager

ET og
USU

Vi har booket 6. april i Lynghallen. Vi kan lave
forskellige aktiviteter.
ET sender invitationer rundt og aftaler videre med
alle udvalg.

12.
Generalforsamling
Forslag til
vedtægtsændring

13. Indstilling til
pokaler (GBK,

ET

At vi fremover bruger Conventus til at varsle dato
og indkaldelse til generalforsamling.
Dette godkendes af bestyrelsen.
Datoen sættes til d. 20. marts. ET booker lokalet.

ET

Der skal findes en afløser for vores kasser.

Alle

Alle opfordres til at tænke over mulige modtagere
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GKSI og
flidspokal)
14. Nyt fra
udvalgene

Listen over tidligere modtager kan ses på vores
hjemmeside. Fejlene i listen skulle være rettet.
For uddybning af, hvad der foregår i de enkelte
udvalg, henvises til de respektives referater der
ligger på klubbens hjemmeside
Seniorspillerudvalg SSU
Der har været møde 21. januar
Der er allerede gang i idéer til næste sæson
Ønsker Michael Christensen som gæstetræner,
dette arbejdes der på
1. holdet med i oprykningsspil. De fik 1 point
med.
2. holdet taber desværre deres første kamp
Liveoptagelse og interview med dagens spillere
blev sendt på facebook
Ungdomsspillerudvalg USU
Der har været 2 nye mødre med til USUmøde og
en deltager også i arrangementet ”Bowl og
Nachos” (også et arrangement for seniorspillere)
Vigtigt med flere medlemmer i USU, så der er
færre opgaver til den enkelte.
I maj vil Randi og Flemming stille deres
fodboldgolf til rådighed. Som
afslutningsarrangement. Skal være for både
ungdom og senior.
Jonas tager sommerbadminton.
Mette er i gang med at lære Trine op i Conventus.
Evt. lave en fælles aften for flere (også E-sport og
ET)

ET, TH
og USU

Der påtænkes at lave et årshjul
Bestyrelsen ser meget gerne at sommerlejr bliver
til noget i år. Derfor bør vi tidligt have
invitationer ude. Gerne lige efter vinterferien.
Gerne tale om det, når vi skal til Ikast. ET
undersøger muligheder for trænere og KW
undersøger mulighederne for trækplaster (kendt
badmintonspiller). Stedet er booket.

USU
ET
KW

Uddannelsesudvalg UDU
Henvises til øvrige punkter
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Der har været lidt problemer på mandagsholdet
3.-7. klasse begynder hold.
ET har derfor været ovre og snakke med spillerne.
Der er en del konflikter.
Motionsspillerudvalg MSU
Der har været afholdt BP cup 49 tilmeldt. Der har
været tilmeldinger ude til flere klubber, men det
har ikke givet flere deltagere.
Stævneudvalg STU
Vi har efterhånden det hele på plads. To nye i uge
40 og 50.
Der er ved at blive gjort invitationer klar til U11
DM for hold
Sponsorudvalg SPU
Intet
11. Udtrækning af
præmiespil

Udtrækning:
Marts 2019
7, 40, 45, 62, 75, 81, 83, 89, 90, 111
April 2019
2, 6, 20, 26, 35, 49, 59, 96, 130, 139

12. Evt.

Intet
Mødet slut kl. 21.20

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Mie Hovmøller

Lene Bjerre

Torben Hyldgaard

Trine Holm Bergen

Bestyrelsesmøde 31. januar 2019

5

