G RI NDSTED BAD MI NTO NKLU B
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 11. oktober 2012 Kl. 18.30 hos Karsten
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

Godkendt, dog tilføjes, at der også udtrækkes for december og
aflysning af næste bestyrelsesmøde. Evt indkaldes i stedet til
fyraftensmøde, hvis det skønnes nødvendigt.

2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 28. august 2012
3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde
4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Godkendt

Vi har fået de nye trøjer til trænere og ledere og de er ved at
blive delt ud.
Der har været valg til fritidsrådet i Billund kommune. KW er
blevet valgt ind. Der er i alt 9 i rådet.
Der er kommet billetter til Denmark Open til torsdag d. 18., der
er ikke mange, der skal med i år.
Der er kommet infonet skærme op i Magion.
Der mangler generelt skiltning i Magion med informationer.
Det er der ved at blive taget hånd om.

5. Nyt fra
kassereren

Der er skæve tal ift bolde, dette følges der op på.

(KW,
MH)

Der mangler stadig at blive indbetalt kontingenter
Ellers er tallene fine
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6. Hjemmesiden/
håndbogen

Hjemmesiden skal have rettet tilbud til klubdragt.

(ET)

BadmintonPeople er endnu ikke kontaktet ang. vores
hjemmeside. ET gør det ”NU”.
Der afsættes 25.000 kr, da det er af meget høj prioritet, at det
kommer til at fungere og vi kan ikke finde nogen billig løsning.

(ET)

Aktivitetskalenderen er ikke ajourført. Hvilket er vigtigt, for at
møderne ikke falder samtidigt.
Bladmøde og stævneudvalgsmøde i går var slet ikke i
kalenderen.
Hvem har ansvaret for det? ET, Kaj og Kurt kan rette i
kalenderen. Alle er ansvarlige for at give besked til Kurt. Når
næste møde planlægges gives straks besked til Kurt.
7. DMU

Der skal indkaldes til det første styregruppemøde. DMU dato i
2014 er rykket. Den hedder til d. 25-27. april, da det ellers vil
falde lige i påsken.

8. GBK 60 år 2012

Der skal forespørges til lidt frokost buffet.
Tilmeldinger af hensyn til maden. Hvor mange kommer der?
Tidspunkt d. 25/11 kl. 11.30 – 14.00.

(alle
udvalg)

(ET)

Tilmelding til MSU, USU, og SSU eller til Kurt (hvis
tilmelding kommer fra tidligere spillere)
Sponsorer inviteres til frokost pr. mail. ET har liste med
sponsorer, så han sørger for at få det sendt rundt
Der skal et opslag i Midtjysk ugeblad til gamle medlemmer.
Faner, mapper og scrapbøger, billeder m.m skal findes frem.
Vi markerer det for børnene d. 23/11 med ex. slik og
flødeboller til USU arrangement. Vi flytter miniton træning fra
lørdag til søndag den weekend, så der er lidt aktivitet. Dette
skal der informeres om
Der laves en invitation/opslag om arrangementet

(ET)

(ET)

(LB)

Budget ca. 5000 kr.
9. Nyt fra
udvalgene

For uddybning af, hvad der foregår i de forskellige udvalg,
henvises til de respektives referater
HUSK!!!
Fra de 3 udvalg skal der foreligge en opdateret
medlemsliste senest d. 23. oktober.
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Seniorspillerudvalg SSU
Der er mange til træning.
Succes med spisning 1. onsdag i måneden.
Turnering er startet. Problemer med at stille hold trods mange
spillere.
Vigtigt at man prioriterer kampene. Det er pointeret overfor
spillerne hvilken indstilling der kræves. Hvis man vil træne på
seniorhold skal man også yde.
Ungdomsspillerudvalg USU
Der er lavet mange ændringer.
Skolebadminton startes op af Simon i uge 44.
Der laves USU arrangementer for spillerne
7 hold tilmeldt holdturnering
Stævner for minitonspillere via DGI
DGI Talent bobbler frist d. 18. oktober
Der er både 4 trænere og børn der skal spørges.
ET tager sig af, at få det rundt

(ET)

Motionsspillerudvalg MSU
Godt gang i idræt om dagen. De hygger sig om at være så
mange samlet.
Motionssammenkomst i søndags. Der kom en del.
Stævneudvalg STU
Dommerkursus bliver lavet op til kredsmesterskabet. D. 1 og 2.
december er der stigeprøve.
Der bliver sendt datoer ud fra DBF Midtjylland.
Stævner er i gang.
Sidste tilmelding til Sparekassecup ungdom i morgen. Evt.
forsvinder U19, da de spiller senior. Der er ikke nok med.
Holdes på 1 dag.
Seniorstævne:
Der kommer en og opstrenger ketsjere
Bemanding er på plads på gymnasiet til festen
Sponsorudvalg SPU
Sportsmaster har som vanligt givet 10.000
Der er regler ang. julekalender ift omsætning. Det finder vi lige
ud af inden der tages endelig beslutning til, hvor mange vi skal
have lavet.

(KW)

Forza aftalen gennemgået, og de sidste tiltag skal på plads.
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Bladudvalg BLU
Udgivelsesdato og deadline rykket, for at vi kan få begge
stævner med. Den rykkes d. 1.-2. december. Deadline 12.
november
Det skal sendes til Karin, dem der har noget.
Annoncer kommer i farver
Uddannelsesudvalg UDU
Træner ændringer pga omrykning af spillere.
Der har været 4 af sted på lederkurser.
Der skal laves børneattester på holdledere og
stævneudvalgsmedlemmer.

(ET)

Kontoret
Skydedørsskabene er sat op fra KA. Kontoret skal snart gøres
klar. ET, KW og Kurt Elbæk (indkalder) Senest d. 1. nov.

Kurt
Elbæk

Printeren virker, den har fået sponsoreret af Danisco.
Skrivebord er sponsoreret fra Den jyske Sparekasse.
10. Udtrækning af
præmiespil for
november og
december 2012

Udtrækning november 2012
13, 20, 32, 45, 55, 63, 74, 93, 101, 108, 118, 125, 140, 142, 146

Udtrækning december 2012
18, 32, 36, 46, 50, 51, 61, 72, 81, 94, 101, 106, 107, 112, 139

11. Evt.
Mødet slut kl. 21.
Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Lene Bjerre

Mie Hovmøller
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