G RI NDSTED BAD MI NTO NKLU B
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra udvidet bestyrelsesmøde
Den 9. juni 2011 Kl. 17.00 hos Erik Thøgersen
Referatnotater:

To do

Tilstede:
Erik Thøgersen(ET)formand
Karsten Westergaard(KW)næstformand
Mie Hovmøller (MH) kasserer
Lene Bjerre (LB)sekretær
Lars Mikkelsen (LM) USUformand
Jane Thomsen (SSUformand)
Kaj Kristensen (MSUformand)
Kurt Elbæk (Kontor)
Afbud: Casper Gade (UDUformand)

1. Godkendelse af
dagsorden
2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde d.
14. april 2011

Godkendt
Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde
4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Mail fra DIF ang. 25 rør bolde, er nu på vej.
Landstævne i Esbjerg i 2013
Erik Mortensen kan ikke få numre solgt i præmiespil, har
kontaktet ET. EM kontaktes ift om han stadig ønsker at stå for
sponsorerne m.m. og at vi så hjælper med at skaffe nye
kontrakter

(ET)

Vi ønsker en liste fra Erik Mortensen med dem der har lodder
og at vi alle hjælpes med at finde nye. Evt. at der forhøres i
forældregruppen
Der foreslåes at der gives en flaske vin, hvis man kan få tegnet
nye kontrakter.

1

5. Nyt fra
kassereren

Der er mange der mangler at betale for torsdagsbadminton.
Husk at der skal mærkes med navn og hold ved indbetaling.
Ligeledes mangler kontingent indbetalingen på 75 kr.
Der er tilmeldt 30 til sommerlejr. Kun 2 mangler at betale.
Udvalgene skal selv følge op på øvrige manglende betalinger.
Ikke alle omkostningsgodtgørelser er på plads med trænerne.
Tilbagebetalinger fra stævner i ungdom næsten på plads
Der er aftalt en stram linje med økonomien. Vi har allerede set
stramninger ift sommertræning og sommerlejr.
Kontingent aftales for ny sæson. Rettes på hjemmesiden

(KE)

Vi foreslår 20 kr. for idræt om dagen om onsdagen. Dette
forslag tager KK med til møde
6. Stævner/kørsel
satser (har
udvalgene
ændringer?)

Ændringer på stævnetilskud kan ses i håndbogen. ”prisliste for
GBK” bilag 4
Man ønsker at lette arbejdsgangen i organisationen. Derfor sker
der ændringer.

7. Hjemmesiden/PR Hjemmesiden skal holdes opdateret
Michael har spurgt om vi skal på facebook? Dette diskuteres,
da det er en god måde at nå de unge på.
Der ses dog risiko for at det bliver på bekostning af vores
hjemmeside. Vi satser mere på at kommunikere gennem
BadmintonPeople. Man må heller ikke være på facebook, hvis
man er under 15 år.
Der foreslås evt. video klip på youtube fra ex. sommerlejr eller
lign.
8. DMU

Der fremlægges organisationsplan.
Referater fra styregruppens møder sendes til bestyrelsens
medlemmer og udvalgsformænd.
Ansvarlig person for sociale aktiviteter vakant, der tages
kontakt til mulige emner til den post.

(KW)

Hovedsponsor søges til 15.000 kr. Der påtænkes at forhøre om
”børnenes hovedstad” kunne være interesseret. Den Jyske
Sparekasse var sidste år, men ønsker ikke igen pga vores anden
sponsoraftale med dem.

(KW)
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9. Magion 20122015 (Hvad skal
vi bruge Magion
til?)

Til bestyrelsesmødet 6. oktober skal der ske en udmelding fra
udvalgene ang. ønsker/idéer/tanker m.m. ang. fremtidens GBK
i Magion.
Udvalgene må gerne indkalde til møder med for at få flere
input

(Alle
udvalg)

Referat udsendt fra magionmødet til bestyrelsen
Erik deltager i alle møder vedr. Magion.
Mødet i går handlede mest om 4. August (Post Danmark
Rundt). Vi skal finde 4 til at passe 2 ølvogne. Fra ca. 10.30 –
14.00
Spinning i midtbyen bliver nok d. 2. September. Løbeklubben,
og cykelklubben står for det praktiske. Vi skal sørge for
sponsorer pr. omgang.
Magisk lørdag (som bliver søndag næste gang d. 25.
september) udvides, så bueskytter, bordtennis og boksning er
kommet med.
En skrothandler fra Sdr. Omme stiller en container (nok på
Danisco). Man kan smide sit skrot i. Der gives 1.30 pr. kilo. til
at støtte Magion.
10. Nyt fra
udvalgene

Seniorspillerudvalg SSU
Vi er rykket op.
Vi har mistet Martin Fåborg til Fredericia. Måske mister vi
også Danni.
Claus Friis bliver en del af SSU, i stedet for Randi
Ungdomsspillerudvalg USU
Har været til DMU, ca. 20 spillere. Ikke alle spillede. 2 bronzeog en sølvmedalje blev det til.
Sommerlejr mangler en forælder. Der mangler en kvinde til at
tage sig af pigerne.
Alle skal være behjælpelig med at finde nogen til USU. Der
mangler 2 til næste sæson.

(Alle i foreningen)

Motionsspillerudvalg MSU
Naja har sendt liste og opkrævning ud
Fremover skulle det gerne foregå betaling over
badmintonPeople. Dette er desværre ikke muligt endnu.
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Når sæson starter op, sendes der mail rundt.
MSU holder møde inden sommerferien
Stævneudvalg STU (Dommerkursus)
Vi holder øje på DBF´s hjemmeside, hvornår der kommer
nogle kurser. Vi har 1-2 der gerne vil på dommerkursus.
Sponsorudvalg SPU
Opkrævning skal sendes ud til sponsorer

(MH)

Der er tegnet en 3 årig sponsoraftale og en 3 årig aftale vedr.
SparrekasseCup med Den Jyske Sparekasse. Få ændringer fra
sidste kontrakt: omkring T-shirt, sodavand, bolde m.m.
Sponsoraftale med Tage (busser) lavet igen.
Det understreges at vi husker at bruge vores sponsorer.
Bladudvalg BLU
Forsinkelse på bladet, udbringere vil få besked.

(ET)

Der er ingen udgifter for Fjerdbolden, da der er sponsorer,
derfor fortsætter vi mindst de næste 2-3 år fordi sponsorerne
har tegnet for de år.
Der koordineres med nyt trykkeri, der kan gøre det billigere.
Vigtigt at man får sendt billeder af sted til Fjerdbolden, hvis
man har nogen, så de ikke altid skal findes i sidste øjeblik.
Uddannelsesudvalg UDU
SB har ikke indkaldt til møde angående vores samarbejde, som
de plejer.
Trænersituationen ser ikke god ud til næste sæson. Vi har dog
rigtig mange hjælpetrænere.
Vi skal arbejde i at have kørt nogle flere igennem trænerkursus.
Vi skal ud og have spurgt seniorspillerne om de ønsker at
hjælpe med træneropgaverne.

(ET)

Kontoret
Kontoret er nedlagt og flyttet til handicaptoilettet. Trådløst
netværk. Der kan ikke stå særlig meget. Boksen med nøglen
placeres i hallen til venstre i hjørnet.

4

I Klubbladet kan man se, hvor man skal komme ind i hallen til
næste sæson
Adgangskort ændres til en brik for at komme ind i hallen.
Hallen er åben, når der er badminton. Der var dog låst i går, da
en flok skulle ind.
Kurt skal have datoer med holdkampe, så han kan booke
hallen.
11. Udtrækning af
præmiespil juli og
august

(Alle
udvalg)

Udtrækning juli 2011
11, 14, 20, 36, 49, 54, 65, 69, 73, 75, 76, 80, 124, 137, 141
Udtrækning august 2011
2, 38, 43, 45, 51, 56, 100, 103, 105, 112, 116, 125, 129, 145,
147

12. Evt.
Mødet slut kl. 20.15

Erik Thøgersen

Lene Bjerre

Karsten Westergaard

Lars Mikkelsen

Mie Hovmøller
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