GRINDSTED BADMINTONKLUB
7200 GRINDSTED

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 20. januar 2011 Kl. 18.30 hos Karsten Westergaard
Punkter på
Referatnotater:
To do
dagsordenen:
Tilstede:
Deltagere:
Erik Thøgersen(ET)formand
Karsten Westergaard(KW)næstformand
Peter Skov (PS) USUformand
Lene Bjerre (LB)sekretær
Afbud:
Mie Hovmøller (MH)bogfører
Tom Michelsen (TM)kasserer
1. Godkendelse af
dagsorden
2. Godkendelse af
referat fra d.14/12-10

Godkendes

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

Som sidst restancer og booking

Godkendes
(ET, KW)

Møde med folkeoplysningsudvalget og integrationsrådet,
aftenskole og foreninger. Vi har deltaget.
Vi har opsagt abonnement på Billund kommunes infoside.
Udnyttes ikke efter hensigten.
Magisk lørdag invitation er omdelt
Mark Mohr Damgaard udtaget til Landsholdet. Han skal spille i
uge 7. Stort tillykke fra bestyrelsen.

5. Nyt fra
kassereren

Regnskabsåret er slut. Vi får et meget stort underskud i 2010.
Vi har gennemgået regnskabet og er opmærksom på et meget
øget boldforbrug. Der er ingen sponsorindtægter i øjeblikket,
da der ingen er til at kontakte sponsorerne. Mange tal er
overskredet i forhold til budget. Der er brugt en del penge på
nyt IT. Vi bliver nødt til at have fokus på omkostninger det
næste år. Kasserernes opgave er at kigge på budget og oplæg til
generalforsamling. Vi har besluttet, at vi skal lægge budget ud
fra et uændret kontingent.

(MH, TM,
KW)
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6. Retningslinjer
fra bestyrelsen
(onsdags- og
torsdags
holdene)
7. Bestyrelse og
udvalg til sæson
2010/2011
8. Hjemmesiden
9. DMU

10.
Indstilling/forslag
af personer til
GBK pokaler
11.Generalforsamling torsdag den
10. marts 2011

12. Nyt fra
udvalgene

Så der kræves stor fokus på økonomien det kommende år.
Især alle omkostninger.
Da der er oplysningspligt for DGI og kommunen ift
medlemmer, er det påkrævet at der skal indhentes kontingent
på de 75 kr. for passiv medlemskab. MSU bedes derfor
indkræve disse kontingenter snarest.
Så alle klubbens kontingenter skal være på plads senest 31/10.
Erik orienterer lige Kaj om det.

(ET/MSU)

Tom M og Marianne H ønsker at holde.
Fra bestyrelsen håber vi at man i stævneudvalget kan finde en
(STU)
ny formand til posten. Lonni er villig til at indtræde i STU, men
ikke som formand.
Der er ønske om at alle billederne skal kunne ses i stor størrelse (Kurt E.)
på hjemmesiden.
Gratis leje af haller til DMU var på dagsordenen. d. 11. jan.
Børne- og kultur udvalget anbefaler det. Det er sendt videre til
økonomiudvalget, som også har godkendt. Vi har efter
bestyrelsesmødet modtaget bevilling fra kommunen pr brev.
De har godkendt støtte for 2012, 2013 og 2014.
Så nu vil vi kontakte DBF for en underskrivelse af kontrakt.
Bestyrelsen har besluttet, at vi laver kontrakt på 2012 og 2013 i
første omgang og så forhåndsrettigheden til 2014.
Efter vi har modtaget skriftlig bekræftelse fra DBF vil der
skulle nedsættes en styregruppe. Medlemmerne orienteres ved
generalforsamling.

(KW)

Lederpokal og GKSI (nu BKI) skal uddeles. Emner skal findes.
Udvalgene må gerne komme med forslag til bestyrelsen.

(Alle
udvalg)

Der er lavet aftale med Lyngbowl d. 10/3-11. Spisning kl.
18.30 og generalforsamling efterfølgende kl. 19.00
Tilmelding til spisning udsendes senere.
Der skal annonce i ugebladet.

(ET)

Alle udvalg skal have beretninger klar senest d. 25. februar. (alle
udvalg)
Seniorspillerudvalg SSU
1. holdet stadig nr. 2 i jyllandsseriepuljen. Ambition om
omrykning til Danmarksserie. Vores 2. hold er ikke så sårbart
som tidligere. Vi er næste sikre på at rykke op der også.
12 tager til Roskilde på deres årlige sociale arrangement.
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Ungdomsspillerudvalg USU
Det har ikke været afholdt møde siden sidst.
Nu er aftalen på plads med åben fredag aften og
minitalenttræning. Der er kontingent pris på 100 kr. for 5
minitalenttræninger. Der er sendt invitation til 8.
Det koster 20kr at komme til åben fredag. Det er forskellige
tidspunkter. Der er lavet opslag på hjemmesiden.
Ønsker ikke afslutning i Gyttegård. Afslutning foretrækkes i
bowlinghallen. Det bliver onsdag d. 13/4. Bowling først
herefter mad. Egenbetaling ca. på det halve (50-70 kr.)
Gyttegård må gerne lave en invitation, så GBK ungdomsspillere får tilbud om åbent hus dag, men ikke noget klubben
står for. Erik orienterer Gyttegård.

(USU)

Der er ønske fra forældrene i forhold til anbefalede stævner. En
stævnekalender. Dette kan evt. udfærdiges

(USU)

(ET)

I en af puljerne med 2 GBK og 2 Ribe hold har de 2 Ribe hold
desværre trukket sig. En meget dårlig turnering for dem.
Motionsspillerudvalg MSU
Ved EstateCup var der flere tilmeldte end sidste år (62
tilmeldinger).
Der er samlet ind til PE der er blevet 75 år. Klubben har også
givet vin.
Kurt Laursen bliver 70. Erik afleverer hilsen fra klubben.
Holdturnering: Begge veteranhold ligger i den bedste del af
deres pulje.
Stævneudvalg STU
Intet nyt
Sponsorudvalg SPU
Der kan evt. lægges plan for indsamling af penge fra sponsorer.
Bestyrelsen drøftede om alle bladsponsorer kunne fordels
mellem bestyrelsesmedlemmerne.
KW prøver at lave en liste, som vi kan lave en fordeling efter.

(KW)

Bladudvalg BLU
Redaktionsmøde i går. Deadline d. 6. februar. Bladet kommer
ud d. 26. februar. Der er godt med materiale. USU var rigtig
godt forberedt til mødet.
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Uddannelsesudvalg UDU
Trænerinteresse til næste år på dagsorden til næste møde.
Kontoret
Intet nyt
13. Udtrækning af
præmiespil
februar-marts

Udtrækning februar 2011
3, 15, 23, 27, 62, 67, 69, 77, 95, 115, 118, 123, 135, 138, 150

14. Evt.

Intet
Mødet slut kl. 20.30

Erik Thøgersen

Udtrækning marts 2011
20, 24, 45, 66, 73, 81, 83, 95, 98, 102, 103, 124, 131, 137, 144

Karsten Westergaard

Peter Skov

Lene Bjerre
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