GRI NDST ED BADM I NTONK L UB
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 03. oktober 2019 Kl. 18.00 i Magion
Referatnotater:
To do
Tilstede:
Erik Thøgersen(ET)formand
Karsten Westergaard(KW)næstformand
Lene Bjerre (LB) sekretær
Mie Hovmøller (MH) kasserer
Afbud:
Trine Bergen (TB) USU

1. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt
Der tilføjes punkt 7 A, klubtøj

2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 20. august 2019

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Angående forsikring er det nu undersøgt og kan
ikke gøres billigere.

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Vi har ansøgt om at få hal 3 malet. Vi har fået
15.000 i tilskud fra kommunen. Vi har givet
80.000 og Magion betaler resten. Magion betaler
for vedligeholdelse
Det bliver lavet over 3 dage i efterårsferien.

5. Nyt fra
kassereren

Kassereren gør opmærksom på, at vi skal få
ajourført alle vores kontingenter inden vi
indberetter medlemstallet 1.11.

Vi har ikke fået godkendt ansøgning om midler til
familiebadminton. Vi fortsætter alligevel som
tidligere besluttet.

Alle
udvalg

Stadig flot overskud
Klubbens mobilepay virker ikke. ET får det
ordnet
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6. Hjemmesiden/
Håndbogen/Pressen

Hjemmeside er blevet lidt opdateret. Der mangler
stadig billeder fra LBS i Vejle, hvor mange
spillere var af sted.
Der har været lidt i netavisen om aktiv onsdag og
holdkampe
Facebook bliver flittigt brugt.

7. Opfølgning fra
workshop (møde
MSU, SSU, USU)

Lørdag d. 12. oktober et arrangement på tværs af
udvalg.
Forplejning skal spillerne selv betale.

7A Klubtøj

Der kommer tilbud ud til medlemmer om ekstra
køb af klubtøj. Klubben giver stadig tilskud til
dette.

ET

Derudover et godt tilbud på en hættetrøje.
Vi skal overveje til sæsonstart 2020, om vi skal
give alle klubbens medlemmer en T-shirt og så
tage et fælles billede. Trøjen giver gratis reklame
for badmintonsporten.
Der skal bestilles spillertrøjer til de 2 nye hold
8. Holdturnering
ungdom

ET

Der er tilmeldt 5 hold. Det har taget en del tid.
ET og Lars Mikkelsen står for de følgende
opgaver omkring holdene
Der er 2 nye holdledere.

9. 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
De 2 hold har spillet hver 2 kampe.
Der kommer mange til træning.
Der er hjemmekamp på lørdag for begge hold.
Der er et godt sammenhold og god stemning.
Ungdomsspillerudvalg USU
Heidi Due er startet i USU
Der var 25 deltagere til minigolf og pizza
Vi havde 2 med til netværksmøde. Der kom rigtig
meget godt frem ift samarbejde mellem
omegnsklubberne.
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Der skal afholdes begynder holdturnering m.m.
Invitation til sparrekassecup for egne spillere
kommer ud i uge 41. Skal være KW i hænde slut
uge 42 senest.
Næste USU møde d. 31.10
Der var stor tilslutning til forældremøde, hvor der
var information omkring badmintonplayer m.m
Der er lukket for tilmelding på begynderholdet
onsdag.
Der er stadig plads på mandagsholdet.
Familietræning for miniton med spisning er
planlagt.
Familiebadminton har der ikke været mange til
Vi lader det køre, ellers skærer vi ned på det.
Uddannelsesudvalg UDU
Træningerne kører godt.
Der er lavet børneattester via klub NEMID
Vi skal have sendt ansøgning om
uddannelsestilskud til kommunen inden 1. 11

ET, KW

Der overvejes om vi skal holde internt
trænerkursus.
Vi skal have kigget på andre muligheder for
uddannelse, da vi ikke har haft nogen afsted.
Motionsspillerudvalg MSU
Der er tilmeldt hold
Dem der bruger aktiv onsdag er oprettet som
medlemmer i Conventus.
Stævneudvalg STU
Stævne holdes i weekenden for U15A og M og
U13A
Vi skal have rettet vores hjemmeside omkring
ungdom, så vi ikke har U13 A til sparrekassecup
på herreside

KW, KE

Der har været møde i festudvalget til
seniorstævne.
Til begynderturnering i Grindsted d. 27. 10 er der
20 tilmeldt fra vores klub
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Sponsorudvalg SPU
Midt i næste uge skal kalenderne være bestilt. Der
er taget billeder.
E-sport
Ny kasserer, dette er dog ikke på plads rent
administrativt endnu. Dette skal snarest på plads

ET

KW,
MH

Ny træner, stoppet igen og endnu en er startet.
Der er noget færre medlemmer. Især Fortnight er
der en del færre. Spillet er faldet i popularitet
Der er nu kun 40-50 medlemmer i E-sport.
Der er delt flyers ud på Lynghedeskolen og Esport opfordres til at kontakte skolerne for at lave
arrangementer.
Ny server skal gøres klar, så vi kan lave vores
egne events.
Der er ikke så mange hænder at trække på. Der er
kun 4 personer til at løfte opgaverne i E-sport. Der
opfordres til at bruge forældre til at stå for det
praktiske omkring disse arrangementer. Bestilling
af mad m.m.
Der er et fint overskud
Der er planer om at et hold skal tilmeldes
holdturnering.
Der har været 2 på kursus.
ET kontakter USU angående fælles
julearrangement.
11. Udtrækning af
præmiespil

Oktober 2019
24, 27, 31, 44, 48, 61, 69, 77, 78, 94

12. Evt.

Intet
Mødet slut kl. 20.30

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Lene Bjerre

Mie Hovmøller
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