G RI NDSTED BAD MI NTO NKLU B
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 24. august 2011 Kl. 18.30 hos Lene Bjerre
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.
9. juni 2011

Godkendt (mangler dog punkt 10)

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Erik Mortensen er fortsat administrator i præmiespillet, men
ikke sælger. Har brug for hjælp til at finde nye købere.

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

KW og ET tager til Varde Badmintonklubs 50 års jubilæum

Godkendt

Idræt om dagen: Prisen uændret til 15 kr

Der er forhandlet fri halleje til Magisk lørdag.
Temadag i markedsføring af foreningen. Pris 100 kr. 29.
september. ET regner med at deltage. Der er plads til flere.
Vi var repræsenteret ved Post Danmark rundt. Fik desværre
ikke noget i overskud til Magion. Der var alt for mange boder
og ikke meget salg.
Ansager ønsker klubsamarbejde. ET og Casper Gade har været
til møde. Vi kan hjælpe hinanden, hvis vi/de mangler spillere til
holdturneringer. Simon hjælper dem som træner.

5. Nyt fra
kassereren

Positive tal. Alle gamle restancer er indbetalt. Kasserer
udleverer økonomioversigt. Økonomisk status følger budget.
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Kontingenter er begyndt at komme ind.
Forzacup har givet overskud.
Sommerlejr har været en succes og balancerer fint økonomisk.
6. Hjemmesiden/
håndbogen

De enkelte udvalg skal ind og se om der er noget der skal
opdateres.
Der mangler friske billeder på forsiden. Gerne billeder fra
sommerlejr. Dem der har billeder skal kontakte Kurt, så han
kan lægge dem på hjemmesiden.

7. DMU

Intet siden sidst. Møde d. 30. august

8. Magion 20122015
(spørgeskema)
9. Nyt fra
udvalgene

Dette skal være klar til formanden senest 6. oktober. HUSK
DET

(alle
udvalgsfor
mænd)
(spillere
og Kurt)

(alle
udvalgsfor
mænd)

Seniorspillerudvalg SSU
Turneringer planlagt. De er kommet godt i gang.
Ungdomsspillerudvalg USU
USU har lavet kriterier for hvem der skal på minitalent og
talenthold. Dette skal tilføjes i håndbogen.
Der er gang i planlægning af ungdomsholdturneringer
Der er kommet en del spillere fra Billund.
Det er meget svært at finde USU-medlem. Der er forsøgt at
spørge mange. Vi bliver ved med at arbejde videre med denne
opgave.
Der er sendt invitationer ud til babyton. Randi og Susanne vil
stå for det. Dorthe, Maria, Alexander og Simon vil stå for
miniton
Motionsspillerudvalg MSU
Holder medlemstallet.
Aktiv onsdag skal opdateres på hjemmesiden

Kurt
Elbæk

Ift kontingenter tager kasserer kontakt til Naja, så der kan
afstemmes hvor vi står.

(MH)

Stævneudvalg STU (Dommerkursus)
Indbydelser til stævner ligger allerede på nettet og der er klar til
tilmelding.
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Der kommer dommerkursus ifm kampe i Billund d. 1. oktober.
Der tages kontakt til dem der ønsker kurset.

(ET)

Lynghallen er lejet ud til håndbold til mange af vores stævner,
så vi har fået problemer, der forsøges løst.

(KW)

Sponsorudvalg SPU (forslag til nye sponsorer)
Vi vælger at lave julekalender i år igen. Vi går i tænkeboks om
hvem der kunne være ansvarlig.
Evt. at kan salget starte ifm hjemmekamp 5. november.
Vi drøfter nye sponsoremner.
Bladudvalg BLU
Redaktionsmøde onsdag i uge 41
Deadline d. 29. oktober 2011
Udsendelse i weekenden 19-20. november 2011
Uddannelsesudvalg UDU
Trænerkabalen er gået op.
Man kan nu starte op med trænerkurser allerede som 15 årig.
Orientering og gennemgang af referat fra UDU
Kontoret
Der er ikke mulighed for opbevaring.
10. Udtrækning af
præmiespil
september og
oktober

Udtrækning september 2011
1, 37, 43, 52, 57, 81, 85, 88, 99, 117, 123, 133, 134, 135, 139

11. Evt.

ET har fået de ledige numre. Vi giver Erik Mortensen besked
om hvem der ønsker at købe, så sørger han for resten. ET
sender besked rundt om hvem der allerede har numre.
Bestyrelsens medlemmer forsøger alle at sælge 2 numre hver.
Det koster 120 kr. pr. år.

(ET)

Vi regner med klubtur til Denmark Open bliver torsdag. KW
forsøger at skaffe billetter.

(KW)

Udtrækning oktober 2011
30, 43, 46, 50, 52, 69, 70, 71, 83, 93, 104, 109, 129, 130, 150

Mødet slut kl. 21.30
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Erik Thøgersen

Lene Bjerre

Karsten Westergaard

Lars Mikkelsen

Mie Hovmøller
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