GRI NDST ED BADM I NTONK L UB
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 20. august 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
Afbud:
Mie Hovmøller (MH) kasserer

1. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 6. juni 2019

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Vores forsikring hos Alm Brand er gennemgået
og vi undersøger om andet selskab kan gøre det
billigere.
Dækker bl. a. vores materiel og hvis hallen
brænder eller lign. Så dækker det bustransport til
anden hal.

KW

Der er tilføjet kontingenter på listen. Listen ligger
på hjemmesiden.
Vi har fastholdt medlemsgebyr på 50 kr for aktiv
onsdag
Der er netværksmøde d. 23. 9 fra kl. 19-21 i Sdr.
Omme. Det skal tages op omkring
kommunemesterskab og vi afholder
begynderstævne i oktober, som vi gerne vil have
flere med til fra omegnsklubberne.
Familiebadminton har vi søgt midler til. Vi starter
det op uanset hvad.

Bestyrelsesmøde 20. august 2019

ET

1

Hjælperfest var der 53 tilmeldt. Telt er klart at
foretrække. Det er et rigtig godt arrangement.
4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Intet

5. 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 var møde først i august. Nanna, Kathrine og
Tanja sidder i udvalget.
De vil gerne have et par stykker mere med. Louise
er kommet med
Nyt møde d. 26. 9.
Vores 2. hold skal spille serie1. Det er nogle lange
køreture. Kørsel bliver en udfordring, da vi har
mange unge spillere uden kørekort. Det tages op
til næste møde.
Træningen er startet op og der er en del til
træning. De har forsøgt at lave en træningskamp.
Til SSU-møde undersøges hvor mange der bruger
fitness, så kan vi måske finde ud af at støtte til
dem.
Ungdomsspillerudvalg USU
Der skal være møde på tirsdag. Heidi Due er med
som ny.
Der er booket nogle dage til holdturneringer uge
49, 2 og 4, (dog bare forhåndsbookinger som
forbundet har ønsket)
De forskellige spillere er placeret på forskellige
hold. Der er sendt besked til alle, hvilket hold de
skal spille på. Det vil vi også gøre næste år.
Vi vil gerne have alle på talentholdet på
turneringshold. Måske også nogle øvede hold.
Der er startet tekniktræning
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Uddannelsesudvalg UDU
Træningsmøde var i tirsdags. Der var 13 til møde.
Der blev talt om mobiler, bolde, holde orden,
forberedt m.m
Børneattester skal udfyldes via erhversNEM;id så
det har vi søgt om.
ET vil gerne have et uddannelsesudvalg op at stå.
Så de kunne tage sig af vores træneres
uddannelse. Der var dog ikke nogen der meldte
sig.
Det blev vendt, at hvis vores trænere og
hjælpetrænere har problemer med de unge
mennesker der træner at de skal komme til USU
og ET. Det skal de nok tage ansvar for. Hvis
forældre ønsker at gå ind i diskussioner eller
fylder for meget i hallen, så skal de også sige til.
Motionsspillerudvalg MSU
Der er stillet hold i conventus, så der er klar til
tilmelding.
Der er snakket med aktiv onsdag, om at de ønsker
en afløser.
KW
Stævneudvalg STU
Vi har fået en ny kontrakt for hold U9 og U11, vi
afventer om kommunen vil dække hallejen inden
vi accepterer. Kontrakten er ikke så god som
sidste år.
I oktober planlægger vi stævne for de bedste U13
og U15 spillere
KW
Sponsorudvalg SPU
KW kontakter Geisler angående sponsoraftale.
Vi har givet et bidrag til fitness. Vi er
guldsponsor, men opslaget var meget lille.
E-sport
Der sker et skift af bogholder. Kiki har meldt sig,
det sørger KW for at ændre i Sparrekassen.

KW

De er kommet i gang med sæsonen
6. Nyt fra

KW ønsker at få bekræftet af bestyrelsen, at vi
gerne vil investere i noget halgulv. Vi ved dog
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kassereren

ikke om vi får støtte af kommunen. Vi regner med
at kunne få det malet i efterårsferien eller til jul.
Dette besluttes, at vi går videre med.

7. Hjemmesiden/
Håndbogen og
Pressen
8. Opfølgning fra
temadag (se referat
6.6)

Det er aftalt at vi får lidt presseomtale omkring
aktiv onsdag. Så vi kan få lidt reklame.

9. Skolebadminton

Det har været afholdt for Søndre skole og de
andre skoler i de næste uger.
Måske vi skulle få 0-4 klasse 2 gange i stedet for
at vi har 5. og 6. klasse. Det vil vi prøve næste år.
Trænerne er aflønnet fra DGI

10. Udtrækning af
præmiespil

Udtrækning:

ET/KW

Kaj, Nanna og Trine skal mødes ift
opstartsaktivitet for både USU, MSU og SSU

TB

USU arbejder videre med at få flere hold

USU/Lar
s

Juli 2019
24, 25, 34, 43, 54, 74, 78, 101, 117, 129
August 2019
19, 29, 55, 66, 69, 82, 91, 101, 130, 142
September 2019
18, 28, 47, 65, 67, 71, 85, 108, 119, 146

11. Evt.

Intet
Mødet slut kl.20.50

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Lene Bjerre

Trine Holm Bergen
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