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

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 07. maj 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
Lars Mikkelsen
Randi Marquart
Afbud:
Mie Hovmøller (MH) kasserer

1. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 31. januar 2019

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Intet

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Sommerferieaktiviteter i uge 27 byder vi igen ind
med. Mia, Freja og Anne-Mette kan spørges,
hvilke dage de kan. Fra kl. 10-12
Begynderturnering ønsker vi igen at afholde d.
27.10. ET giver Steffen Rupert besked.

ET

ET

DGI sydvest netværk d. 27.maj.
Alle klubber bedes møde ind med samtale emner
Virkelig god dag i Vejle til badmintonForum
lørdag d. 11. maj. Håber mange kan deltage
Vi har søgt Billund kommune om tilskud til
maling af baner i hal 3.
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Det koster ca. 76.000
Det kan betyde at vi evt. kan få en Liga kamp til
Magion.
Vi har ansøgt om 20.000 til familiebadminton
(Toms guldpulje)
5. Talent Billund

Hvad er næste år plan?
Hvad tilbyder talent Billund/pris?
Hvad kan vi selv tilbyde/pris?
Hvad er behovet?
Det er en noget højere pris, hvis vi vælger talent
Billund. Desuden har vi et ansvar for ikke at
presse vores unge.
Øvede spillere skal have besked om, at de er
flyttet op til Talent
Vi arbejder hen imod at vi får ekstern træner til
teknik træning tirsdag morgen og fredag
eftermiddag.
KW og ET undersøger mulighederne
Endvidere arbejdes videre med en fordelagtig pris
til Fitness

6. Nyt fra
kassereren

KW
ET

Mie er på ferie. Hvis der er noget der skal betales
akut, kan man henvende sig til KW
GBK kan modtage mobilepay, men vi kan kun
tilbagebetale via konto.
KW tilbagebetaler sommerlejr

KW

Trænerløn skal afregnes

TB

7. Hjemmesiden/
Håndbogen/Pressen

Der har været nogle gode artikler i avisen

8. E-sport

De kommer i juni til udvidet bestyrelsesmøde
Torben Hyldgaard er trådt ud af E-sport
Jens Kristian kommer med til mødet i stedet.
Vi vil gerne modtage referater fra deres møder.

9. Opfølgning på
workshop d. 24.
april

Udsættes til næste møde
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10. Trænere 19/20

Vi skal have kigget på trænere til næste sæson.
Der er accept fra Anders og Jonas indtil videre.
ET arbejder videre med det.

11. Hjælperfest d.
14. juni

Klubben har betalt tilskud for Veteran og senior
til holdDM, da de sidder ved dommerbord. Derfor
figurer de ikke på hjælperlisten.

ET

KW har indhentet tilbud fra Lucullus på grillmenu KW
ET har listen om, hvem der skal inviteres.
ET
ET laver invitation
Kølevogn lånes til drikkevarer.
Martin, Freja og Jasmina skal spørges om hjælp til LBL
servering
Der handles drikkevarer i Kvickly eller Tyskland
12. Indstilling til
pokaler (GBK,
GKSI og
flidspokal)

Disse skal udleveres til hjælperfest

13. 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
Der er booket holdrunder i 19/20 for både 1. og 2.
hold.
Det træner faktisk videre, selvom sæsonen er
stoppet. Der aftales en fast træningsdag samlet
betaling/eller betaling pr. gang.
Ungdomsspillerudvalg USU
Mette og Trine skal mødes og overlevere opgaver
Sommertræning, der er tilmeldt 29
Fra august skal Heidi Due prøve at komme med i
USU.
Sommerlejr er droppet.
Vigtigt at vi får miniton lidt mere med til
arrangementer. Med masser af pokaler m.m
Conventus oplæring i morgen flyttes til tirsdag
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Vi lægger også op til at vi laver skolebadminton
igen efter sommerferien. ET er i kontakt med
Steffen Rupert
Uddannelsesudvalg UDU
Hvilke kurser skal vi tilbyde.
Kunne vi få Lars Uhe måske komme at lave en
træning for vores trænere.
Lennart Engler er også en mulighed.
Ex. I sæson opstart en fredagstræning

ET

KW

Motionsspillerudvalg MSU
Har haft lidt ekstra træning og sæsonen går nu på
held.
Stævneudvalg STU
LM DM veteran, motion
Hold DM U9 og U11
Vi får ros for afholdelse og faciliteter
Der skal overvejes at tage et dipositum for
overnatning
KW søger om U9 og U11 for de næste 3 år

KW

Sponsorudvalg SPU
Intet
11. Udtrækning af
præmiespil

Udtrækning:

12. Evt.

Intet

Maj 2019
18, 26, 36, 42, 58, 67, 75, 88, 117, 129
Juni 2019
30, 38, 58, 63, 68, 89, 111, 127, 129, 146

Mødet slut kl. 20.50

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Lene Bjerre

Trine Holm Bergen
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