G RI NDSTED BAD MI NTO NKLU B
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 12. april 2012 Kl. 18.30 hos Mie Hovmøller
Referatnotater:

To do

Tilstede:
Erik Thøgersen (ET) formand
Karsten Westergaard (KW) næstformand
Mie Hovmøller (MH) kasserer
Lene Bjerre (LB) sekretær
Torben Hyldgaard (TH) USU
Afbud: %

1. Godkendelse af
dagsorden
2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 1. marts 2012
3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Godkendt. Der tilføjes punktet 11.a. Ny klubtur

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Der har været afholdt klubfest. God fest med ca. 42 deltagere.

Godkendt

Angående boldkontrakt, er der indkommet tilbud fra nogle af
dem vi har kontaktet. Der er rykket for tilbud fra de sidste.

(KW)

Den øvrige opfølgning kommer i følgende punkter

Der har været halfordelingsmøde. Der var rigtig mange
repræsenteret. Der var ikke nogen der ønskede at booke timer i
Lynghallen. Der er tidligere booket 34 haltimer. Nu har vi fået
38 timer.
Det bliver Midtjysk ugeblad der kommer til at stå for trykning
af klubblad fremover.
DBF Midtjyllands årsmøde. Torben og Erik har været af sted.
Der arbejdes på træningssamlinger. Torben går ind og laver ad
hoc opgaver for USU i DBF Midtjylland.
Der arrangeres workshops for foreningens medlemmer. Læs
mere på DBF´s hjemmeside.
”På møderne vil Badminton Danmarks udviklingskonsulenter holde en række
workshops, der alle skal være med til at gøre hverdagen som frivillig i
badmintonsporten lettere. Her vil være gode råd, konkrete redskaber og
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vigtig viden til både driften og udviklingen i klubben.”

www.badminton.dk/cms/?cmsid=132&pageid=7332
BKI møde, hvor vi har deltaget. Referat kan læses på BKI´s
hjemmeside.
www.billundki.dk/
5. Nyt fra
kassereren
6. Hjemmesiden/
håndbogen
7. DMU

Der er uafklarede regninger fra Lynghallen. Dette afventer vi.

(KW)

DMU er kommet med i budget.
Venter til efter DMU
Der er 1038 spillere tilmeldt.
Programmet er kommet ud. Informationsmøde i sparrekassen
på tirsdag. Alle der skal sidde ved dommerbord anbefales at
møde op, ikke kun de ansvarlige. Der skal sendes nyt mail ud.
KW kontakter Lonni.

(KW)

Der kommer rigtig mange mails der skal besvares.
Magion er lovet færdig. Net mv. er klar.
Der er møde i styregruppen igen på tirsdag.
Der kommer 20 dommere til om søndagen.
8. GBK 60 år 2012

Planlægning venter til efter DMU

9. Nyt fra
udvalgene

Seniorspillerudvalg SSU
1. holdet er desværre rykket ned fra Danmarksserien.
2. holdet bliver i Serie 1
Der er afholdt klubfest.
Der er holdt afslutning og der er uddelt pokaler. Se billeder på
hjemmesiden.
Vi har anket afgørelsen mod Erritsø. Denne er desværre afslået.
Ungdomsspillerudvalg USU
Der har været hædersbevisning. Der var rigtig mange med. Der
blev uddelt fine gaver i år.
Bestyrelsen vil gerne lægge op til, at udvalgene tager stilling til
de individuelle indstillinger. At personer der indstilles skal
forespørges inden, om man ønsker at møde op.
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Der var 5 kvalificerede hold til Jyske mesterskaber, men det
bliver kun 2, der skal af sted.
Klubmesterskab afholdes på søndag.
Sommerbadminton starter næste uge. Ca. 28 spillere er
tilmeldt.
Der kommer 2 nye med til næste USU møde.
Sommerlejr ansvarlige bliver fremover Lars Mikkelsen og
Peter Skov.
Afvikles i uge 32 i Tarm idrætscenter
Evt. fremadrettet kunne det lette på USU´s mange opgaver,
hvis der fremover blev fundet ressourcepersoner (der ellers
ikke er i USU), men er ansvarlige for det samme arrangement
hvert år.
Motionsspillerudvalg MSU
Klubmesterskab afholdt
Ingolf Kristiansen har sagt ja til at overtage aktiv onsdag efter
Kurt. Holdet skal fremadrettet være i Magion
Motion kommer til at spille tirsdag og torsdag i stedet
Stævneudvalg STU
Beretning er ikke kommet på hjemmesiden endnu fra
stævneudvalget.

(ET)

Sponsorudvalg SPU
Intet nyt
Bladudvalg BLU
Deadline er d. 6. maj. Der er ikke afholdt redaktionsmøde.
Karin har i stedet kontaktet dem der plejer at være med.
Bladet udkommer lige før sommerferien.
Uddannelsesudvalg UDU
Der skal laves afregning med trænerne.
Alexander har fået trænerpokalen.
2 forlader udvalget. Nye skal findes til næste sæson.
Der afholdes trænerkurser i maj og juni i Erritsø, som vi gerne
vil have nogen af sted til.
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Kontoret
Vi er blevet lovet et nyt klubkontor. Vi glæder os til
overtagelsen 
10. Udtrækning af
præmiespil for
juni 2012

Udtrækning juni 2012
45, 47, 48, 49, 62, 73, 98, 102, 104, 109, 110, 119, 127, 129,
143

11. Fastsættelse af Erik laver et udkast med datoer.
mødedatoer
2012/2013, husk
kalenderen
Ny klubtur skal arrangeres.
11. a
Der laves arrangement i maj eller juni som tak for hjælp til
DMU og til frivillige i klubben i stedet for Denmark Open
turen.
Der forhøres til, om der kan være ca. 80-100 i Hejnsvig Fun
and Action.
Lene Bjerre og Jane Thomsen skal stå for dette
intet
12. Evt.

(ET)

(LB)

Mødet slut ca. kl. 20.30
Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Lene Bjerre

Mie Hovmøller
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