G RI NDSTED BAD MI NTO NKLU B
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 1. marts 2012 Kl. 18.30 hos Karsten Westergaard
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. 19. januar.
3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde
4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Godkendt. Punkt 8a bolde indsættes
Godkendt. Der er dog skrevet forkert sæson under punkt 7. I
stedet skal selvfølgelig stå 2012/2013

Kommer løbende i referatet

Der er kommet indkaldelse til DBF Midtjyllands årsmøde. ET
og evt. Jane tager derop d. 21/3-12
Der BKI repræsentantskabsmøde d. 26/3-12
Erik deltager sammen med en mere.
KW har været indstillet til frivillighedsrådets ildsjæl. Desværre
var der en anden, der løb med prisen.
Vi har hjulpet med at servere øl og vand til den Jyske
Sparrekasses åbent hus arrangement i Magion. Det har vi fået
3000 kr. for.
Den nye direktør får overdraget nøglen d. 1. April. Hvis der
holdes noget ifm hans tiltrædelse, vil vi selvfølgelig være med
til at markere dette. Ligeledes ved Magions åbning.

5. Nyt fra

Der fremlægges regnskab og budget for næste sæson
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kassereren.
Regnskabsafslutning+budgetfremlæggelse
6. Hjemmesiden/
håndbogen

Der er sparret på rigtig mange punkter og derfor rigtig fine tal
Vi har solgt vores obligationer
Der er ikke kommet nyt angående ny hjemmeside.
Vi sikrer os, at det relevante vedr. DMU kan læses på
smartphone m.m.

(ET)

Ændring vedr. talenttræning er lavet til håndbogen
7. DMU

De regner stadig med, at Magion står færdigt.
Tilmelding til DMU starter i morgen. Alt foregår over
badmintonPeople. Der skal svares på alle spørgsmål vedr.
transport, mad m.m. før man har mulighed for at tilmelde sig.
Der forventes omkring 1200 spillere
Der er booket 25 haller med i alt 105 baner
Alle rækker spiller semifinaler og finaler i Lynghal og Magion
(+ Hedehal) om søndagen.
Der afholdes nu hyppige møder i arbejdsgruppen

8. GBK 60 år 2012

Vi har talt om, at vi markerer dagen ifm en 1. holdskamp. At
kampen spilles i Magion og at der inden vil være reception fra
kl. 13 med fremvisning af materialer vi har ex. plancher fra
motion, ungdom og senior, pokaler, klubblad m.m., som kan
stå ved indgangen et stykke tid efter. Der kan serveres lidt
sandwich og lidt og drikke. Evt. kunne USU arrangere en
aktivitet om formiddagen for de yngste. Evt. få en til at
komme til arrangementet og spille badminton.

8.a Bolde

Vores boldkontrakt løber ud nu, så vi udbeder en pris 4 steder
fra: Yonex, Forza, RSL og Li-Ning

9. Nyt fra
udvalgene

Seniorspillerudvalg SSU
Er i samarbejde med MSU med til at arrangere klubmesterskab

(KW)

2. holdets kampe er aflyst pga afbud fra de andre.
1. holdet mødte Erritsø i weekenden og tabte. Der har været en
del problemer, da Erritsø ikke kunne stille hold i kamprunden
før. Vi fik først svar 25 timer før, om vi skulle spille kampen
mod dem eller om de blev udelukket. Det er besluttet, at vi
sender en appel, da vi mener baggrunden for, at de ikke kunne
stille hold, ikke var i henhold til gældende retningslinjer. Det
koster 2000 kr. at køre appelsag, som vi får tilbage hvis vi
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vinder sagen.
Ungdomsspillerudvalg USU
Ikast tur her i weekenden. Der er kommet rigtig mange spillere
med (32). Torben Hyldgaard har gjort et rigtig flot stykke
arbejde for at få en masse nye spillere med
Vi har 3 hold med til Jysk Mesterskab.
Klubmesterskab d. 15. april skal gerne afholdes i Magion
Afslutning d. 29. Marts fra kl. 17-20 ændres selvfølgelig, hvis
det også er den dato der er overrækning af BKI priser. LM
ringer til Else for at få den rigtige dato. Trænerne arrangerer
underholdning

(LM)

Der er flyttet rundt på nogle spillere på holdene.
SB arbejdsgruppen er i fuld gang. Samarbejdet får endnu en
chance ellers forsvinder det. Der er brugt rigtig mange
ressourcer på mødeaktivitet, uden at vi har fået udbytte af det.
Det er vigtigt, at det styrker trænerdelen.
Motionsspillerudvalg MSU
Klubmesterskab arrangeres med SSU.
Der er med stor succes afviklet Estate Cup.
Kurt holder med aktiv onsdag. Der er forsøgt at finde en
afløser, men der er endnu ikke fundet nogen.
Stævneudvalg STU
Der er lukket op for reservering af hal for sæson 2012/2013
Ungdoms SparrekasseCup afvikles kun over lørdag i år.
Sponsorudvalg SPU
Der kigges på hvem der mangler at betale af vores sponsorer
KW og ET tager kontakt til nogle af bladsponsorerne

(ET og
KW)

Bladudvalg BLU
Vi er tilfredse med det sidste blad. Der kommer ny udgiver
næste gang. Næste blad udkommer til maj.

(ET)

Uddannelsesudvalg UDU
Er ved at arrangere Superton d. 10-11. marts. ifm holdkamp
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Kontoret
Der skal ryddes op. Det er nok senior, der har en del derinde.

Senior

De regner med det nye kontor står klart til DMU
10.
Generalforsamling:
Beretninger fra
udvalgene+andre
praktiske
oplysninger

Der er kommet beretninger fra udvalgene på hjemmesiden.
Annonce er sat i Midtjysk ugeavis. Dagsorden på
hjemmesiden og i fjerbolden
Vi får buffet til generalforsamlingen
Beretning fra formand kommer først på hjemmesiden efter
generalforsamling.
LM træder ud af bestyrelsen og Torben Hyldgaard træder ind i
stedet for.
Der er flere emner oppe ift, hvem der i øvrigt træder ind i
USU.

11.
Indstilling/forslag
af personer til GBK
pokaler

Det besluttes, hvem vi tildeler GKSI pokalen

12. Udtrækning af
præmiespil for
april og maj

Udtrækning april 2012
23, 42, 59, 64, 75, 77, 80, 83, 85, 87, 101, 108, 112, 150

13. Evt.

Flytning af udvidet bestyrelsesmøde fra 7. til 12 juni, da KW
er forhindret.

Til Lederpokalen er mange emner oppe, men intet afgjort
endnu

Udtrækning maj 2012
30, 32, 49, 51, 56, 64, 66, 103, 104, 105, 106, 109, 119, 137,
144

Næste bestyrelsesmøde er d. 12. april hos Mie
Mødet slut kl. 21.25
Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Lene Bjerre

Mie Hovmøller
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