G RI NDSTED BAD MI NTO NKLU B
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 19. januar 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
Lars Mikkelsen (LM) USUformand
Afbud: %

1. Godkendelse af
dagsorden
2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 15. december.
3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde
4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Godkendes, dog tilføjes punkt
4.a klubfest og 4.b klubtøj

4.a Klubfest

D. 17/3 kan vi få firkanten til klubfest. Der er flere
interesserede i festudvalget. ET kontakter SSU

4.b klubtøj

Der skal tilbydes klubtøj til spillerne næste sæson. Der vil blive
taget hensyn til dette i budgettet.

5. Nyt fra
kassereren

Regnskab fremlagt. Det ser rigtig flot ud. Der er sparret på
rigtig mange poster.

6. Hjemmesiden/
håndbogen

Vi aftaler at ET tager kontakt til næstformand Jesper Gohr
Lauridsen fra Skovbakken, der evt. kan hjælpe os med
opsætning af ny tidssvarende hjemmeside.

Godkendt

Kommer i følgende punkter

Medlemstal indberettet til DIF og DGI
Der har været alarm i Hedehallen. Der er kommet en regning,
som vi betaler. Problemet er, at vi kan åbne døren med chip,
selvom der er alarm.

(ET)
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Der er lavet indlæg om børneattester til håndbogen
Der er ligeledes lavet ændringer ift præmiespil og julekalendere
7. Bestyrelse og
udvalg til sæson
2011/2012

KW, ET og LB er på valg
LM stopper i både bestyrelsen og USU
Helle Andersen stopper i USU
Der er en stor udfordring i USU, da der nu kun er to tilbage i
udvalget. Hvis der ikke er nogen der træder ind, vil der ikke
kunne foregå aktiviteter i ungdom. Det kan blive bestyrelsens
opgave at skrive et brev til forældrene.
Der skal evt. ny struktur på møderne, med faste mødedatoer, da
det har været meget svært at indkalde til møder i denne sæson.

Fælles
opgave for
alle i GBK
at løse

SSU melder om genvalg på alle poster.
Kurt stopper i MSU
8.
Indstilling/forslag
af personer til
GBK pokaler

Kaj har lederpokal
Mark har GKSI pokalen
Bestyrelsen opfordrer udvalgene til at komme med forslag

Alle
udvalg

9. Generalforsamling
torsdag d. 8.
marts 2012

ET undersøger om revisorer, dirigent mv. til generalforsamling

(ET)

Udvalgene bedes lave udvalgsberetninger. De skal kunne læses
på nettet d. 1. marts. ET skal have beretningerne i hænde senest
26. februar.

Alle
udvalg

10. DMU

Der orienteres fra styregruppens møde
Se referat fra dette

11. Nyt fra
udvalgene

Seniorspillerudvalg SSU
1. Holdet har det svært i Danmarksserien.
Der tager 15 af sted til stævne i Roskilde denne weekend
Ungdomsspillerudvalg USU
Holdturneringerne går godt.
2 hold er næsten sikret at skulle med til jyske mesterskaber
Onsdag d. 28. marts er der hædersbevisning
Der har været møde i SB og man er enige om at ændre
strukturen. De store klubber bliver ESG, Varde, Grindsted og
Vejen.
Nyt møde d. 6. februar
Motionsspillerudvalg MSU
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Fint besat på de 3 motionshold
Forberedelse til Estate Cup, hvor 82 er tilmeldt, hvilket er
rekord.
Der er ved at at blive lavet ny sponsoraftale til næste sæson
Der kommer mail ud til dem der spiller i gymnastiksal om,
hvad de ønsker til næste sæson.
Stævneudvalg STU
Intet
Sponsorudvalg SPU
Der er lavet ny sponsor aftale med Kvickly, derfor opfordres til
at klubben handler her til deres arrangementer.
Bladudvalg BLU
Redaktionsmøde i går. Der er masser af indlæg, så vi kan
komme op på de 50 sider.
Der har været snak med John Nicholajsen om trykning af vores
blad. Der vil måske være 15.000 at spare årligt.
Der vil blive taget dialog med enkelte sponsorer om nogle af
annoncerne i bladet, da det kræver lidt ændringer.

(ET)

Uddannelsesudvalg UDU
Der har været inspirationsdag for hjælpetrænerne en fredag
aften, hvor Simon stod for aftenen. Casper Gade hjalp til.
Kontoret
intet
10. Udtrækning af
præmiespil for
februar og marts

Udtrækning februar 2012
8, 11, 27, 32, 40, 63, 73, 85, 88, 94, 96, 109, 122, 129, 137

11. Evt.

GBK har 60 års jubilæum d. 25. november 2012. Der lægges
op til at man kommer med idéer til, hvordan vi markerer dagen.
På dagsorden til næste møde.

Udtrækning marts 2012
1, 8, 17, 42, 44, 54, 59, 63, 85, 102, 105, 132, 138, 144, 147

Mødet slut ca. kl. 21.00

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Lars Mikkelsen
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Lene Bjerre

Mie Hovmøller
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