GRI NDST ED BADM I NTONK L UB
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 6. november 2019 Kl. 18.00 i Magion
Referatnotater:
To do
Tilstede:
Erik Thøgersen(ET)formand
Karsten Westergaard(KW)næstformand
Lene Bjerre (LB) sekretær
Trine Bergen (TB) USU
Mie Hovmøller (MH) kasserer
Afbud:

1. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 3. oktober 2019

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Intet

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Julekalendere er delt ud. Flere børn har taget 20
stk. Så der er allerede venteliste på at få flere.
Hal 3 er blevet malet. Det er blevet rigtig flot.
Spillerne har lige skulle vænne sig til det.
Det er uvist om alt det nye holdtøj er klar. Ikke
alle har fået sms. Hættetrøjerne er klar til
afhentning i Sport24
Der har været møde omkring Talent Billund. Det
handler om, at man evt. vil lave en badmintonlinje
på gymnasiet, så man kan få badmintonforeningen
til at blive en del af konceptet.
Der er begyndende snak, men vi har ikke hørt
yderligere.
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Vi har fået mobilepay op at køre igen.
Medlemstal er sendt ind til kommunen. 325
badminton (aktiv onsdag er nu med) og 406 alt i
alt inklusiv e-sport.
5. Nyt fra
kassereren

Regnskabet gennemgået, det tegner til at blive et
fint overskud.

6. Hjemmesiden/
Håndbogen/Pressen

ET har haft fat i netavisen og Midtjysk ugeavis.
Der har kun været noget i netavisen.

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

Arrangement aflyst. Vi opfordrer til, at der
forsøges igen. Der opfordres til at invitationen
kommer ud mindst 3 uger før, hvis der skal nå at
komme nok tilmeldinger.

8. DMU

Vi er blevet spurgt til, om vi ønsker at afholde
DMU igen.
Vi vil gå efter at få DMU, hvis KW kan få de
sidste aftaler på plads i kontrakten. I stedet vil
Motion/veteran for hold og Sport 24 udgå (måske
også DM for hold U9/U11). Udvalg og bestyrelse
bakker op.

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
Der har været lidt op at vende omkring
holdkampene. Der har været en del afbud.
Ungdomsspillerudvalg USU
U17/19 holdet bliver trukket, da det ikke er muligt
at stille hold.
Der er tilmeldt 41 til Ultralejr. Der er forældre til
overnatning.
Der er flere forældre der taler om stævnerefusion.
Der er idé oppe omkring at lave et skema, så det
ser ens ud for alle, når det bliver sendt ind. Der
henvises til at forældrene læser omkring refusion
på vores hjemmeside.
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Med afsæt i netværksmøde, er der ved at blive
etableret en styregruppe for begynderstævner for
hold. Lars Mikkelsen vil stå som tovholder. Vi
afventer Steffen Rupert. Der vil evt. også komme
tiltag ift miniton. Vi har mulighed for at få ekstern
træner til at komme forbi.
Juleafslutning 18. december.
De vil gerne holde et fredagsarrangement d. 24.
januar, hvor der arbejdes på en alternativ aktivitet.
Ift stævner: bestyrelsen opfordrer til at lave opslag
i papirudgave, der kan deles ud, hvis vi vil have
flere med til stævner. Hvor der står hvad
forældrene skal gøre og hvem de kan kontakte ved
spørgsmål. Hvor USU vælger et stævne ud, som
der er flere der tager til.
Uddannelsesudvalg UDU
Der er sendt ud i e-boks omkring børneattester
Træningen kører rigtig godt, på de forskellige
hold.
Motionsspillerudvalg MSU
De gør klar til BP cup
Stævneudvalg STU
Begynderturnering d. 27. oktober. Det var en
rigtig god dag. ET fik snakket med flere forældre
og fik introduceret til flere ting i klubben.
Præmiespil m.m.
Vi havde 28 med fra klubben. 45spillere var i alt
tilmeldt.
Der er endnu ikke afregnet med DGI

KW

Invitation til nytårsstævne/kommunemesterskab i
Vorbasse. Man opfordrer til at der bakkes op
omkring det. Det er nok ikke noget for vores gode
ungdomsspillere.
Der er seniorstævne i weekenden. Der kommer
det samme antal som vi plejer. Der er styr på
hjælpere m.m. Der kommer pølsevogn fra 23-01
Sponsorudvalg SPU
Intet
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E-sport
Der er skrevet til dem, men vi har ikke hørt noget.
11. Udtrækning af
præmiespil

November 2019
11, 17, 20, 70, 80, 90, 91, 98, 129, 150

12. Evt.

Intet
Mødet slut kl. 20.50

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Lene Bjerre

Mie Hovmøller
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