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

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra udvidet bestyrelsesmøde
Den 6. juni 2019 Kl. 17.00 hos Karsten
Referatnotater:

To do

Tilstede:
Erik Thøgersen(ET) formand
Karsten Westergaard(KW) næstformand
Mie Hovmøller (MH) kasserer
Trine Bergen (TB) USU formand
Jens Chr. E-Sport formand.
Kurt Elbæk (KE) kontor
Kaj Kristensen (KK) MSUformand
Nanna Iversen (NI) SSU repræsentant
Afbud:Lene

1. Godkendelse af
dagsorden
2. Godkendelse af
referat fra d. 7.05.19

Godkendt
Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde
4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

*Fået tilskud fra Billund Kommune til sommer aktivitet, for
skolebørn.
*Betalt kontingent til Badminton Danmark
*Søgt penge til at male gulv i hal 3, venter svar i efteråret.
*DGI netværksmøde afholdt d.27-05 uden GBK deltagelse

5. Nyt fra
udvalgene

For uddybning af, hvad der foregår i de forskellige udvalg,
henvises til de respektives referater
Seniorspillerudvalg SSU
Spiller stadig i juni *Planlægger et opstartsmøde i udvalget.
*Der mangler flere medlemmer til udvalget. *Turneringsplanen
for holdturnering er lige på trapperne.
Ungdomsspillerudvalg USU
*Var glad for Conventus kursus, som gav værdi.
*Har afholdt Fodbold Golf arrangement.
*Et nyt medlem er MÅSKE på vej ind i udvalget.
Uddannelsesudvalg UDU
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*Det er tid at kikke på trænere til næste sæson.
*Der resterer stadig en rest betaling til trænere
Motionsspillerudvalg MSU
*Opstartsmøde i juni, med inddragelse af omegns klubber.
*20 var tilmeldt april Badminton. Flot!
*Fælles aktivitet med SSU og USU ved sæson start
*GBK ønsker alle badmintonspillere i AKTIV ONSDAG som
medlemmer, koster 50,- person.
Stævneudvalg STU
*Hjemmeside rettes til ang. stævner i ny sæson + priser.
Sponsorudvalg SPU

6. Opfølgning på
workshop d.24
april

7. Nyt fra
kasseren
8. Hjemmesiden,
håndbogen,
Pressen
9. Hjælpefest d. 14
juni
10. Pokaler
11. Præmiespil

KK
KK
KK

KW+KE

E-Sport
• Udvalget består nu af 5 medlemmer
• Planlagt afslutning ved Grindsted Fiskesø
• Planlagt tur til Vejle E-sport
• Dårlig internet i Magion er nu repareret
• Har fået bedre intern kommunikation i udvalget
• Sidste træning i uge 26
• Har kun spillet træningskampe i denne sæson
• E-Sport konto oprettes i Kontorbutikken
*Opstarts aktivitet SSU, USU, MSU, Fodboldgolf eller
NI
fiskesø?
KK
*USU Vil gøre mere for miniton spillere, et eksempel kunne
TB
være den måde Horsens gør.
*USU ønsker flere turneringshold
*Klub Mesterskab afholdes fælles for SSU-MSU-USU
*April/sommer badminton afholdes fælles for SSU-MSU
*Tilfredsstillende resultat fra Hold DM ungdom og Senior, som
ligger over budget.
*Håndbogen mangler at blive færdig på hjemmesiden
Der skal aftales en dato så håndbogen er færdig inden
sommerferien.
Hjemmesiden opdateres løbende, så den er klar til sæsonstart.
*Der bliver brug for et større telt. 53 tilmeldte, som er en flot
opbakning

KW
KE

* Flids og GKSI pokalen uddeles til hjælpefesten
Werner Hess GKSI Pokalen og Trine Bergen Flidspokalen
* Udtrækning af vindere udsat til næste møde.

ET

Udvalgene

14. Evt
Mødet slut kl. 19:30
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Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Lene Bjerre

Mie Hovmøller
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