G RI NDSTED BAD MI NTO NKLU B
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra udvidet bestyrelsesmøde
Den 13. december 2012 Kl. 17.00 hos Mie
Referatnotater:

To do

Tilstede:
Erik Thøgersen (ET) formand
Karsten Westergaard (KW) næstformand
Mie Hovmøller (MH) kasserer
Lene Bjerre (LB) sekretær
Kurt Elbæk (KE) kontor
Daniel Hess (DH) STUformand
Jane Thomsen (JT) SSUformand
Kaj Kristensen (KK) MSUformand
Mette Krusborg (MK) USU
Afbud:
Simon Nielsen (SN) UDUformand

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

Godkendt
Godkendt

Kommer løbende under de andre punkter

Medlemstal er blevet indberettet 139 over 25 år og 165 under
25 år. Det betyder meget for vores tilskud, at der er flest
spillere under 25 år.
Vi har haft 60 års jubilæum d. 25. november. Alle vores gamle
ting var lagt frem. Vi havde en rigtig god dag. Vores
scrapbøger laves stadig med avisudklip og diverse af Karin
Dahl.
Mapper m.m står på kontoret, hvor man er velkommen til at
tage det frem og kigge i.
Vi fik udpeget et nyt æresmedlem i klubben nemlig Karsten
Westergaard. Det vil han gerne sige tusind tak for. Formanden
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holdt en god tale. Rigtig mange minitonspillere mødte op,
hvilket var rigtig godt.
Næsten alle børneattester er nu sendt ind. (ET) står for dette.

(ET)

Vores julekalendere er solgt. Det er gået rigtig godt med
indbetalingerne fra sælgerne i år.
Cheftræner Michael Christensen skal evt. til at arbejde, så han
ikke kan være der til mandagstræningen før kl. 18. Det skal vi
finde en løsning på, hvis det bliver aktuelt.
Ang. booking i Magion: Hvis vi allerede kender datoer for
næste år, så skal de bare bookes med det samme. Alle
bookinger foregår gennem Kurt. Vi skal være opmærksomme
på at booke ex. både motion og ungdomskampe samtidig. Det
er en økonomisk fordel at koordinere disse arrangementer.
Julegaver (rødvin) udleveres til organisationen, som tak for året
der er gået.
5. Nyt fra
kassereren

Budget er sat ind i regnskabet og gennemgåes.
Stævner har givet et godt overskud.
Bolde har givet underskud.
Vi har en sund økonomi i klubben.

6. Bestyrelse og
udvalg sæson
2012/2013

Udvalgene skal begynde at tænke på, hvem der fortsætter i den
kommende sæson og hvem der skal overtage de ledige pladser.

7. Hjemmesiden/
håndbogen

Husk ændringer skal ajourføres i håndbogen!!

(Alle
udvalg)

Clubpeople er kontaktet ang. ny hjemmeside., 4000 ex moms
for at lave de besværlige sider. Der er 3 forskellige pakker.
Sølvpakken ser ud til at kunne dække vores behov. Det bliver
nemmere med billeder. Der vil være back up på billeder. Det
vil koste ca. 150 kr. pr måned. Der er mulighed for
sponsorindtægter, så det kan løbe rundt. De sørger for
opdateringer.
Vi vil gerne sende 4 af sted til Brøndby, der skal sørge for at få
flyttet alt det vi har på hjemmesiden. Det er et stort arbejde,
som vi gerne vil honorere de aktive for.
(DH) forhører sig, om det er muligt at lave denne aftale.
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8. DMU

Første møde i går. Der er lavet opgavefordeling og
mødekalender.
D. 17. april holdes sidste møde inden DMU. Der vil blive
indkaldt til møde, for dem der skal sidde med et
ansvarsområde. Ex. dem der skal sidde ved computeren.
Til mødet i januar vil der blive lavet sedler angående hjælp til
DMU. Vi har mails på alle der hjalp sidste år.

9. Nyt fra
udvalgene

(For uddybning af, hvad der foregår i de forskellige udvalg,
henvises til de respektives referater)
Seniorspillerudvalg SSU
Jyllandsserien går det godt for, serie 1 klarer sig mindre godt.
Vi er godt repræsenteret til træning, vi har dog stadig
problemer med at få meldt fra til holdkampe, så det kan være
svært at få et overblik over, hvem der kan spille.
Der har været fællesspisning den første onsdag i hver måned.
Der er udleveret spørgeskema, da det kniber med at få hjælp til
de forskellige arrangementer i klubben. Vi beholder nuværende
kontingent, så må vi se om folk vil hjælpe til ved DMU. (Man
skal tilbyde sin hjælp til alle arrangementerne i den udleverede
aktivitetskalender = 3 stævner)

Det er på plads, hvem der er i SSU næste sæson.
Der er besluttet, at det er de personer der hjælper til, som får
gavn af pengene.
Det er besluttet, at man kun kan imødekomme, at der er 2 slags
kontingenter. (Træning en eller to gange om ugen)
Der er afholdt julefrokost. Det var en rigtig god julefrokost der
blev afholdt i Magion.
SSU har fundet 2 repræsentanter til festudvalg. Det er Casper
Vistesen og Thomas Bruun
Ungdomsspillerudvalg USU
Vi har holdt et 2 arrangementer for ungdomspillerne. Vi har
kaldt det sjov fredag. Det vil fortsætte efter jul. Det er
overvejet, hvorvidt vi skal slå os sammen med ex.
svømmeklubben. Det gør vi ikke endnu, da det har til formål at
ryste vores spillere sammen
Det overvejes om vi skal holde et ”Begynderarrangement”,
hvor andre kan se, hvordan vi træner miniton fra andre klubber.
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Der har været en del af sted til stævner.
Der er fælles juleafslutning for ungdomsspillere. Der vil blive
uddelt præmier for flest solgte julekalendere.
Der ønskes at afholde sommerlejr igen.
Der skal inviteres nogle flere spillere med til begynderstævner
rundt omkring i DGI regi. ET vil sørge for at få delt sedler ud.

(ET)

Motionsspillerudvalg MSU
Der er stor ros til Magion for både badeforhold og mad. Der
har været stor fleksibilitet og forståelse fra spillerne ifm
aflysning, når der har været arrangementer i Magion.
Internt motionsstævne, hvor der er flere aktive.
I turneringen går det ikke så godt.
Aktiv onsdag går rigtig godt.
Estate Cup har skiftet navn til BP (Billund Product) Cup.
Invitationer kommer i starten af januar.
Det kan være svært at lave kamprunderne til træning. Der
efterlyses løsningsforslag.
Julefrokost i morgen i Magion.
Der ledes stadig efter dato til afholdelse af ældretræf
Stævneudvalg STU
Der er 2 der rigtig gerne vil til dommerkursus. Evt.
dommerkursus d. 26., 27. januar. HC kontaktes ang. dette.

(ET)

Der er afholdt stævner og der er kun 400 kr. i restance fra
samtlige stævner, hvilket er rigtig flot.
Der har været lidt printerproblemer/pakkeproblemer ellers er
det gået godt. Seniorer rækkerne passede med 3 haller.
De ansvarlige til aftenfesten vil gerne fortsætte arbejdet.
Sponsorudvalg SPU
Intet nyt
Bladudvalg BLU
Alt kom i farver denne gang. Der vil fremover lægges budget
efter dette, da det ser rigtig flot ud. Der er endnu ikke delt ud i
vestbyen. ET finder ud af hvorfor.
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Uddannelsesudvalg UDU
Der må prioriteres at der kommer mange af sted på kursus. Det
betyder rigtig meget, at vi får uddannet vores trænere.
Udvalget er udvidet med 2 medlemmer. Erica og Morten er nu
med. Der sker stor udskiftning, så det er rigtig godt.
Kontoret
Rent fysisk skal det gøres færdigt. Det kunne være fint at have
et whiteboard. Kontoret bliver ikke brugt som vi har gjort før.
Ventilation og varme fungerer ikke optimalt, så vi kan ikke
holde møde der. Der skal indsendes en skriftlig ansøgning om
at få løst problemet.
(?)
Der kunne være en hylde med pokaler m.m. Der står en god
printer. Køleskab er lånt ud. Der skal være flere der kan låse sig
ind. Der skal ryddes op i vores ting.

10. Udtrækning af
præmiespil for
januar 2013

Hvis man har en gammel bærbar, som man ønsker at give væk
kan klubben godt bruge dem ifm afholdelse af stævner.

(Alle i
klubben)

KE vil gerne trække sig som kontoransvarlig, dog vil han gerne
hjælpe til med frivillige opgaver.
Der er rigtig mange opgaver for kontoret omkring stævnerne.
Hvad er det klubben mener kontorjobbet skal udfylde af
opgaver? Hvad kan ændres til ad Hoc opgaver? Evt kunne det
løses, hvis man var 2 personer om de mange opgaver.
KW og ET forsøger at finde en løsning på fordeling af
opgaverne.

(KW,ET)

Udtrækning januar 2013
5, 13, 30, 40, 42, 43, 46, 58, 74, 99, 124, 130, 132, 135, 136

11. Evt.
Mødet slut kl.
Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Lene Bjerre

Mie Hovmøller
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