G RI NDSTED BAD MI NTO NKLU B
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 28. august 2012 Kl. 18.30 hos Lene Bjerre
Referatnotater:

To do

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

1. Godkendelse af
dagsorden
2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 12. juni 2012
3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde
4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Godkendt
Godkendt

Kommer i løbet af referatet.

Vi har modtaget en tak for opmærksomheden ved indvielsen af
Magion
Vi har booket Firkanten d. 16. marts til klubfest
Torben Hyldgaard har ikke den fornødne tid til at varetage
bestyrelsesposten, hvorfor vi vil gå i dialog med USU om en
løsning på dette.
Der har været dialog med Billund, da vi ønskede at hjælpe med
trænere i Billund. Alexander har tilbudt at hjælpe. Vi har dog
ikke hørt noget fra dem. Interessen er meget lille. Alexander
kan træne fredag.
Vi afventer hvad Billund gør, ellers overvejer vi at starte et
minitonhold op og selv stå for det.
Klubben har sendt en bårebuket til Svend Vejs og Jette Houe.

Referat bestyrelsesmøde d. 28. august 2012

1

Mark Mohr har modtaget en buket for hans flotte resultat som
vinder ved en stor europæisk turnering.
I forbindelse med regentens besøg i Grindsted har vi fundet
fanerne frem, det bliver Mie Hovmøller og Jane Thomsen der
står med dem.
5. Nyt fra
kassereren

Der mangler stadig indbetaling af kontingenter.
Det er vigtigt at der foreligger lister, der kan afstemmes både
ift. budget og medlemsantal.
Ligeledes vigtigt at vide ift ledige timer
Budget fremlægges, gode tal

6. Hjemmesiden/
håndbogen

Der er holdt møde, da vi havde fundet en der kunne lave en
hjemmeside, men vi prøver at kontakte badmintonpeople, da
vedkommende er sprunget fra igen.

7. DMU

Der vil blive lavet en mødeplan for styregruppen til DMU

8. GBK 60 år 2012

Som tidligere aftalt regner vi med at afholde reception et par
timer for medlemmer, tidligere medlemmer og deres familier.

9. Nyt fra
udvalgene

For uddybning af, hvad der foregår i de forskellige udvalg,
henvises til de respektives referater

(ET)

Seniorspillerudvalg SSU
Nyt udvalgsmedlem, Dorte Nyvang tiltrådt i stedet for Kasper
Der kommer mange til træning.
Skal snart i gang med turnering (8. sept.)
Nyt tiltag er fællesspisning for seniorer før træning, første
onsdag i hver måned.
Der er arrangeret bowlingaften efter første holdkamp
Ungdomsspillerudvalg USU
Stævneprogram er udsendt, da der er begrænsninger på tilskud
til stævner.
Ungdom har også arrangeret 2 aftener med spisning. ”Sjov
fredag”
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Rigtig mange til miniton i år
Motionsspillerudvalg MSU
Der er godt salg i timer. Spændende at se hvordan det kommer
til at fungere i Magion. Flere nye spillere er kommet til.
Mie holder møde ang. lister til afstemning af indbetalinger

(MH)

Stævneudvalg STU
Der er begyndt at komme tilmeldinger til vores første stævne
Julemesse samtidig med sparekassecup. Viser stor aktivitet i
Magion.
Vi søger på kredsmesterskabet 1. og 2. dec. og Jysk Fynske
mesterskaber i januar.
Vi mangler en ansvarlig for aftenfesten til senior.
Der er måske 3 der ønsker dommerkursus
Sponsorudvalg SPU
Der er lavet aftale om julekalender. Skal være klar til
julemesse.
Der skal billeder af hold med det nye klubtøj på forsiden
Der skal trykkes 1500.
Samme præmier indkøbes som sidste år, til de bedst sælgene.
Vi har lavet sponsoraftale med Forza. Tøj afprøves i
Sportsmaster inden 7. sept.
Der arbejdes på, at man kan give en flece trøje til trænere,
hjælpetrænere, bestyrelse, UDU, BLU, SPU, USU, SSU, MSU
og STU

(KW)

I år får man så billetten til Denmark Open, men skal selv sørge
for transport derover. ( I stedet får man flecetrøjen.)
Bladudvalg BLU
Der er mange annoncer i bladet, der skal fornyes. Dette har ET
tilbudt at få styr på.

(ET)

Uddannelsesudvalg UDU
Hjælpetrænere og trænere har været omkring rigtig meget til
mødet i Lyngbowl
Der er indhentet børneattester. Det anbefales, at det gøres hvert
andet år på dem over 15 år.
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Morten er startet som træner på breddehold og miniton torsdag.
Morten, Susanne og Alexander får minitonkursus 1 og 2.
Kontoret
Vi har fået tildelt det sidste kontor.
KA har sponsoreret skabe til kontoret. Det er ved at blive
indrettet.
10. Udtrækning af
præmiespil for
september og
oktober 2012

Udtrækning september 2012
8, 26, 34, 38, 47, 50, 61, 71, 75, 93, 95, 111, 124, 139, 150

11. Evt.

intet
Mødet slut kl. 21.45

Udtrækning oktober 2012
12, 20, 29, 31, 53, 58, 67, 94, 104, 121, 122, 126, 131, 135, 139

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Lene Bjerre

Mie Hovmøller
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