GRINDSTED BADMINTONKLUB
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 4. oktober 2010 Kl. 18.00 hos Peter Skov
Referatnotater:

To do

Tilstede:
Erik Thøgersen (ET) formand
Karsten Westergaard (KW) næstformand
Peter Skov (PS) USUformand
Tom Michelsen (TM) kasserer
Lene Bjerre (LB)sekretær
Afbud: %

1. Godkendelse af
dagsorden
2. Godkendelse af
referat fra d.17/8 -10

Godkendes

3. Opfølgning fra
sidste
bestyrelsesmøde

Der arbejdes videre med booking

Godkendes

Der mangler medlemsliste fra Randi på senior. Medio oktober
er absolut sidste udkald for at have det på plads med kassereren
angående kontingentindbetaling. Motion- og ungdomslister er
på plads.
Der mangler nu kun en restance fra sidste års turnering, det
arbejdes der stadig på

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

(ET)

(KW)

Kommunens budgetforslag påvirker fritidsområdet
• Leder og trænerudd. udgår. Det betyder en egenbetaling
mellem 5 og 8000 kr.
• Etableringstilskud bortfalder
Alkohol bevilling til gymnasiet ændres. Man skal have en
overordnet godkendelse og så kan man derefter søge
lejlighedsbevilling.

(KW)

Er der mon nogen der har interesse i temadag om fundraising?

(alle i
GBK)
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Ole Jensen har udfærdiget skriv til alle klubbens medlemmer
om hjælp i forbindelse med stævner mv og man kan melde sig
til, hvor man ønsker at hjælpe. Der er positivtilbagemelding på
dette løsningsforslag.
Der har været afholdt Magisk lørdag i samarbejde mellem
gymnastik, taekwondo og badminton. Overskuddet gik til
(ET)
Magion og var på 2000 kr. Der blev fra flere opfordret til at
gentage arrangementet og det arbejdes der således videre på.
Der er dialog om mulige events ved et sådan arrangement for at
tiltrække flere.
Michael gjorde det rigtig godt, som repræsentant for badminton
5. Nyt fra
kassereren,
regnskabsprogram

Medbringer papirer der viser hvordan konti ser ud.
Der er sendt ny kontoplan til EDB leverandør, ang.
udfærdigelsen af vores regnskabsprogram, og vi afventer
udkast til det ny program.
Derfor er der ikke bogført noget, bilag ligger stadig, da vi nu
ikke har et regnskabsprogram.

(TM)

Stævneindbetalinger fra DBF går direkte til hovedkonto
Der er refunderet penge fra kommunelejr til de fleste. Tom vil
modtage liste, så han kan se om alle har fået. UDU eller
Kristian Sørensen sender til Tom.

(UDU)

6. Hjemmesiden

Alle bør hele tiden have fokus på ajourføring.
De sidste billeder skal på plads.

(alle
udvalg)

7. Nyt fra
udvalgene

Seniorspillerudvalg SSU
Træningslejr aflyst pga for få tilmeldinger. Træningsfremmødet
er ikke optimalt. For få til træning.
Ungdomsspillerudvalg USU
Informationsaften er afholdt om BadmintonPeople
Peter Skov har lavet folder og der er noget på hjemmesiden
vedrørende BadmintonPeople. Vigtigt at det nye system ikke
forhindrer de unge i at komme til stævner.
USU møde mandag d.11/10
Der er 100 ungdomsspillere (uden miniton og babyton).
Hvilket er rigtig godt.
Der er nogle spillere der er rykket til talenthold.
Vi har 6-7 hold tilmeldt holdturnering i DBF M, hvilket er flot.
SparrekasseCup ungdom stævneindbydelse er udfærdiget og i
gang med at blive uddelt. Så flere tilmelder sig fra GBK.
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Motionsspillerudvalg MSU
Der er udbedt liste over de gymnastiksals timer der ikke bliver
brugt. Dette for at se om der står noget tomt, som vi kan bruge.
Stort fremmøde til aktiv onsdag. Der er 30-35 hver gang.
Torsdags formiddagstræning fortsætter på trods af lavt
fremmøde her til sæsonstart. Udviklingen følges.
Evt skal der ændres lidt på strukturen fremover, for at kunne
tilbyde forskellige løsningsmodeller til motionsspillerne. F.eks
så der i stedet bliver banesalg på nogle af holdene. Der er
dialog for og imod denne løsningsmodel.
Stævneudvalg STU
Vi har afholdt det første stævne her i weekenden. Ingen
ændring ift deltagelse fra sidste år, så badmintonPeople er
blevet taget godt imod fra den aldersgruppe.
Svært at få dommerborde besat. Hvis det fremover bliver et
problem, vil det måske ende med at kontingentet stiger i stedet
for vi afholder stævner.
Der skal ses på måden for at skaffe frivillige. Man er begyndt
at sige til i bedre tid, så spillerne ikke får booket kalenderen.
Claus Friis ønsker at blive dommer. Så han skal tilmeldes
dommerkursus.
Vi er i dialog med DBF ang. DMU (Dansk Mesterskab
Ungdom)
Der er tidligere ved generalforsamling besluttet at bakke op om
at afholde DMU for dermed at kunne betale 100.000 til
Magion. Der drøftes en kontrakt på 3 år. Der er nogle vigtige
faktorer der skal på plads inden der skrives kontrakt. Der skal
bl.a. være personer der står for det og kommunen skal
kontaktes mhp. fri hal og skole, så der ikke er udgifter til dette.
Bestyrelsen vælger at arbejde hen mod at få kontrakten, da det
kan være en god indtægtskilde til klubben og samtidig er det en
god måde at få fremvist Magion. Første DMU vil skulle
afholdes foråret 2012. Magion ventes færdig i november 2011.

(KW)

Sponsorudvalg SPU
Intet nyt
Bladudvalg BLU
Deadline 2. november
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Uddannelsesudvalg UDU
Der er nogle der gerne vil på kursus, disse er aflyst og de
forsøges placeret anden steds.
Kontoret
Der har været indbrud.
Der mangler nogle kort og ekstra nøgler var stjålet
Der opfordres til at vi ikke fremover opbevarer værdigenstande
derovre.
Der er problemer med adgangsforhold til Hedehallen.
Vi kontakter Sdr. skole om mulighed for, at bruge deres
gymnastiksal til Bar under SPK-Cup senior.
Så flyttes info sammen med indkvartering på de enkelte skoler.
Så skal Hedehallen slet ikke bruges i år til noget – kun måske
lidt få kampe, men ingen ekstra indgang til dette arrangement.

(KW)

8. Magion

Der har været afholdt møde. Erik orienterede kort fra mødet.

9. Klubfest
(udvalg)

Klubfest d. 19. marts Erik kontrollerer om Firkanten er booket
MSUog SSU bedes melde ud med 2 festudvalgsdeltagere hver.
(Gerne forskellige køn)

(ET)
(SSU,
MSU)

10. Udtrækning af
præmiespil
oktober og
november

Udtrækning oktober 2010
4, 34, 36, 48, 60, 67, 77, 90, 98, 104, 109, 110, 117, 145, 146

(Erik
Mortensen)

11. Evt.

Karsten takker for opmærksomheden ved hans fødselsdag.

Udtrækning november 2010
4, 6, 12, 34, 45, 52, 55, 65, 92, 103, 106, 120, 130, 133, 149

Karsten har sagt ja til at blive DBF Midtjyllands repræsentant i
DBFs hovedbestyrelse. Vi ønsker tillykke med valget.
Der afholdes Denmark Open i Odense sidste uge af oktober.
Karsten har kontaktet bus og har reserveret 25 børnebilletter og
25 voksenbilletter til fredag d. 29/10. Afgang fra Hedehallen kl.
14.45 og hjem igen ca. kl. 22.00. Vi har SPK-Cup dagen efter.
Der skal straks udfærdiges invitation med tilmelding til Kurt E. (ET)
Sidste frist for tilmelding bliver d. 15. oktober, hvor vi skal
melde tilbage angående reservation af bus og billetter.
(KW)
KW taler med Forza om T-shirts til deltagerne.
Prisen blev ikke endelig fastsat, men bliver på samme niveau
som sidste år – pris kr. 75,00, som betales i bussen.
Ledere og trænere/hjælpetrænere er gratis.
Mødet slut kl. 21.00
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Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Lene Bjerre

Tom Michelsen

Peter Skov
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