GRINDSTED BADMINTONKLUB
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 17. august 2010 Kl. 19.00 hos Tom M.
Referatnotater:

To do

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

1. Godkendelse af
dagsorden
2. Godkendelse af
referat fra d. 8. juni
2010
3. Bestyrelses
rokade

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Godkendes
Godkendes, underskrives og arkiveres.
Fremover skal lige laves kort opfølgning på de punkter der er
fra sidste bestyrelsesmøde.
Lars Jensen har valgt at trække sig fra Grindsted
badmintonklub og USU. Peter Skov tager over foreløbig for et
år
Mediekursus i Vejen d. 15. Juni blev aflyst
Billund kommune har fået accept på at købe et bookingsystem,
hvor man kan booke baner for en given pris i Billund
idrætscenter. Giver mere fleksibilitet for spillere.
Foreningslivet har førsteret på timerne. Der ses dog flere
problemer i det.
Det frivillige idrætsliv ønsker lige vilkår, som den kommunale
administration, så vi bl.a ikke er tvungen til at leje hele hallen.
(ET)
Søren Wigsø kontaktes. KFUM idræt og Hejnsvig BK
kontaktes, om en fælles skrivelse til børne- og ungeudvalget og
kopi til BKI (Billund kommunes idrætsråd)
BadmintonPeople (stævnetilmelding) er startet (se mere info
fra bestyrelsesmødet 20. april). Vi forventer at der kommer et
orienteringsmøde.
Godtgørelse som betales af GBK er af det fulde beløb.
Retningslinier se klubhåndbogen: Alle kan få godtgjort 50% af
stævneindskud.
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E og M-spiller under ungdom (+U19 EM) kan få godtgjort 75% af
stævneindskud.
Senior (+U19) kan få godtgjort 75% af stævneindskud til 2 senior DBF
turneringer.

Man skal udlevere registreringsnummer og kontonummer og
der afregnes to gange om året.
Peter Skov og Helle Andersen får fuldmagt til selv at bogføre
kontingent og åbne turneringer, stævneudgifter mv.
Inden 31/12 skal det være klar til bogføring hos Tom
Bilag skal indhentes og afleveres til Tom for det, der er
udbetalt.
Medlemsliste for de 3 områder, ungdom, senior, motion, skal
udfærdiges for at lette arbejdet. Kurt skal lave skabelon, så det
kan køre sammen
Vejledning til ”badminton people” (se Viby badminton
hjemmeside), bør lægges på vores hjemmeside (Poul Sørensen
kontaktes)
5. Orientering fra
kassereren

(Helle A
og Peter)

(KE)

(KW)

Penge til Magion afleveret d. 18/6
Beholdninger som det plejer
Kontingenter er begyndt at blive indbetalt
Regnskabsprogram koster 2700 og efterfølgende 2100 om
året. Der er support m.m. Der arrangeres møde med Otto
Dagnes fra Tofterup, som udbyder programmet.
Programmet kan opdatteres, hvis vi har brug for mere end
finansdelen.
Der skal være forskellige antal specifikationer
EA kontorforsyning lukker til september her i Grindsted.
Der er stadig restancer fra stævner sidste sæson
Mie har brug for en anden liste over deltagere ved sommer
badminton
Slutregnskab på sommerbadminton viser stort underskud.
Evt. kun træner på en gang om ugen næste sæson.

(KW)
(ET)

6. Hjemmesiden

Stævnetilmelding skal ændres til Badmintonpeople
Fint ”BadmintonPeople” logo bør beholdes
Link til stillinger og resultater ønskes.
Opdateringer, billeder m.m. fra udvalg skal gives videre til
Kurt

(KE)

7. Nyt fra
udvalgene

Seniorspillerudvalg SSU
SSU møde 16/6, hvor der blev afstemt med Michael om planer
for sæsonen.
3.og 4. september træningsweekend. Sæson er startet.
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Spilleplan er på plads.
Ungdomsspillerudvalg USU
Frafald i talenten på 5 spillere, hvilket er meget ærgeligt. Andre
bør have tilbudet om at flytte op. Der skal gerne være 18 på
talentholdet.
Der indkaldes til USU-møde snart, for at gøre status.
Flere forældre har vist interesse for USU.
(ET)
Evt. skal sommerlejr fremover være separat ansvar og ikke en
del af USUs ansvar.
Annonce i avisen for ungdom rykkes frem næste år, da den
kommer for sent i forhold til øvrige idrætsgrene.

USU

25 med til sommerlejr. Stor ros til trænerne. Godt arrangement
endnu engang.
For få piger i ungdom, der skal laves tiltag, så vi kan få flere
trukket til klubben. Evt. uddelegeret det arbejde til en gruppe.
F.eks tales om, at man må invitere en veninde med til træning
Miniton, babyton Randi og Susanne laver folder med tider.
Team/trænere til miniton mangler. Der arbejdes videre med det
og det skal være på plads ellers må miniton holde pause i år.
Motionsspillerudvalg MSU
Annonce er i midtjysk ugeavis.
Motionsstævne flyttet

ET/KW

(TM)

Stævneudvalg STU
Møde i morgen.
Stadig et stort problem vi mangler dommere.
Er der kommet opfordring på hjemmesiden angående
manglende dommere i klubben??
Sparrekassen sponsorerer nu stævnesnack. Det ændres fra
gratis sodavand. Sund skål som bestilles ved Coop Danmark,
skal bestilles 4 uger før. Markedsføring med sund idræt
sammen med Den jyske Sparekasse.
Sponsorudvalg SPU
Julekalenderen blev besluttet at gør i år igen.
Billeder fra hold på kalenderen, som sidste år, evt. lidt fra
arrangementer.
Bladudvalg BLU
Deadline 1/11, kommer ud d. 20.-21. november.
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Uddannelsesudvalg UDU
Dannie har sagt ja til at træne på det hold der manglede
Møde i udvalget, god deltagelse.
Hjælpetræner kontrakter laves med kopi og sendes med
spilleren til forældrene.

UDU

Kontoret
Der skal holdes orden på kontoret
Karsten har kontaktet leverandør ang. dårlig levering af bolde.
8. Magion

9. Udtrækning af
præmiespil
august og
september
10. Evt.

De er gået i gang med byggeriet. Der er aftalt møde i morgen,
hvor der er en hel del punkter der skal tages op.
Bl.a. deadline/tidsrammer, så vi ved hvordan det påvirker vores
arrangementer/stævner.
Udtrækning august 2010
7, 12, 14, 34, 47, 54, 57, 69, 84, 97, 101, 115, 126, 138, 150
Udtrækning september 2010
10, 16, 17, 20, 24, 28, 29, 63, 77, 81, 111, 119, 122, 131, 141
Ønsker om mødeændringer:
Møde januar ønskes flyttet fra 18. januar til 20. januar kl. 19.15
hos KW. Tom tager den 16.nov.
Den 5/10 ændret til 4/10 kl. 18
(Ajourføres til plan)
Mødet slut kl. 22.20

(ET)
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