GRINDSTED BADMINTONKLUB
7200 GRINDSTED
t

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra udvidet bestyrelsesmøde
Den 14. december 2010 Kl. 17.00 hos Erik Thøgersen
Referatnotater:

To do

Tilstede:
Erik Thøgersen(ET) formand
Karsten Westergaard(KW) næstformand
Peter Skov (PS) USUformand
Tom Michelsen (TM) kasserer
Lene Bjerre (LB) sekretær
Mie Hovmøller (MH) bogfører
Kurt Elbæk (KE) kontor
Casper Gade (CG) UDUformand
Jane Thomsen (JT) SSUformand
Kaj Kristensen (KK) MSUformand
Afbud:
Marianne Højgaard (MH) STUformand

1. Godkendelse af
dagsorden

Godkendes
Dog ingen udtrækning d.d., punktet slettes.

2. Godkendelse af
referat fra d.16/11-10

Godkendt

3. Opfølgning fra
sidste
bestyrelsesmøde

Mangler booking og restancer som sidst

(KW, ET)

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Der sendes indberetning om medlemstal pr. 31/10 til DIF og
DGI

(ET, TM)

Integrationsrådet har fokus på integration af unge af anden
etnisk baggrund i foreningslivet. Derfor er der nu sendt en
indkaldelse til foreningerne, for at se hvad der gøres. Der
forventes deltagelse af 2 personer fra hver forening.

(ET)

Der er lavet invitation til Magisk lørdag. Det afholdes 29/1.
Pris bliver 50,- Familierabat på 4 til 150,- og under 2 år gratis.
Opsættes relevante steder 2. januar.
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5. Nyt fra
kassereren,
regnskabsprogram

Back up på regnskabssystem er lavet med fjernbackup, for at
øge sikkerheden ved brand el. lign.
Biblioteksstyrelsen har ydet tilskud til distribution af fjerbolden
som tidligere, i alt 4771,56 kr.
Det er ok for formændene at differentiere kontingentet for nye
medlemmer, hvis de starter senere på sæsonen.
Ved deling bruges optælling af måneder tilbage.
Der er et større boldforbrug end forventet. Det drejer sig om et
merforbrug på 400 rør. Der udbedes status på vores beholdning
af bolde. Der arbejdes videre på at finde årsagen til dette høje
forbrug.

(KE, KW)

Alle er blevet informeret om refusion af stævneudgifter fra
klubben. Sidste frist for første halvdel af sæsonen er inden jul.
6. Bestyrelse og
udvalg til sæson
2010/2011

Marianne Højgaard fra STU ønsker at stoppe.
Tom Michelsen kasserer ønsker at stoppe.
Bestyrelsen går i arbejdstøjet for at finde nye emner.

7. Hjemmesiden

For at sikre en fuldt opdateret hjemmeside, er der givet
tilladelse til at flere kan gå på og selv få skrevet på
hjemmesiden. Møder, dato for sidste træning. Hvis man skal
oprette nyheder eller ligge tekst til billeder m.m.

(ET)

Ellers ringer man bare til Kurt ved problemer. Han vil rigtig
gerne hjælpe.
8. DMU

Der afventes stadig skriftlig besked fra kommunen angående
gratis halleje ifm muligt DMU, men der er positiv mundtlig
tilbagemelding.
Udvalgsformændene blev forespurgt omkring hjælpere. Man
ser det ikke som en nem mulighed at skaffe flere hjælpere end
vanligt. Dog er april måned god, da der ikke spilles kampe
længere. Det øger chancerne for frivillige.

9. Nyt fra
udvalgene

Seniorspillerudvalg SSU
Der er ikke mange til træning. Turneringsmæssigt, delt
førsteplads til 1. holdet og suveræn førsteplads til 2. holdet.
Der er planlagt julefrokost til næste lørdag ca. 16 deltager.
Kommunemesterskab har 3 tilmeldte
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Cheftræner Michael Christensen har sagt ja til at træne næste år
igen.
Ungdomsspillerudvalg USU
Der er nu 105 ungdomsspillere. Der er stadig lidt restancer i
forhold til kontingentindbetaling.
Der er stadig ledige pladser på holdene. Der henvises til Helle,
hvis vi hører om nogen der ønsker at starte.
Der er snakket om at lave nogen arrangementer fredag aften.
Det kunne ex. være at tage en kammerat med eller spille andet
end badminton.
Det er uvist om vi står til at have fredag aften fast eller om vi
skal bestille fra gang til gang. Dette skal undersøges.
Det er forskelligt om håndbold bruger alle fredage om
eftermiddagen. Det vil måske blive muligt at tilbyde de yngste
af vores talenter at få træning med Michael (minitalenthold)
nogle få gange her i foråret fredag eftermiddag. Der arbejdes
videre med dette, da det snart skal være på plads.

(KE)

(KW)

Der ændres nok på babyton og miniton i foråret, da der er for få (USU/ET)
til træningen. Der er kun ca. 3 træninger for babyton tilbage.
De vil godt kunne være i den anden ende af hallen, når miniton
træner. Der skal sendes besked til spillerne på holdene.
Juleafslutning i morgen for ungdom.
Klubbens sommerlejr er bestemt til uge 31. Helle vil kontakte
UDU om hvem der ønsker at tage med som trænere.
Erik kontakter forældre som ville være medhjælper på det
arrangement.

(ET)

Motionsspillerudvalg MSU
Årlig motionsdag i Hejnsvig blev aflyst pga manglende
tilmelding.
Der er nu fuldt hus torsdag formiddag. Der er ca. 18-20 stk.
Der kommer nok prisstigning fra de nuværende 15 kr. Måske
der kan tales om øgning til 20 kr. Der kunne evt. i stedet også
kræves op for bolde.

(MSU)

Kommunemesterskab har 17 tilmeldte herfra.
MSU ønsker præsentation af BadmintonPeople, hvis der skal
indbetales kontingent herigennem til næste sæson.
Ift salg af tider er der 2 attraktive og 5 sene tider. Reklame
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gennem Gyttegård golfklub har ikke givet noget.
Der vil være ½ pris for de ledige baner efter nytår.
I MSU er der talt om, at hold 5 sælges som enkelt timer i stedet
for hold næste sæson.
Der lidt lav mødefrekvens på nogen af holdene, det kunne godt
give plads til flere på holdene.
Motionsstævne 20. oktober, der var 20 tilmeldte.
2 hold med i DGI, sidste år var der 3 hold med. Der er
tilmeldinger til ældrestævner. Der kunne måske fremover
arbejdes med træf på tværs af naboklubber. Kunne måske være
i samarbejde med DGI.
Der startes rullepølseturnering op efter nytår. Naja står for det.
Aktiv onsdag 30-35 pr. gang. De ønsker at være i den nye
Multihal. Skolerne skal dog nok bruge en del af disse
hverdagstider. Muligt at man kunne dele holdet mellem
svømning og hal.
MSU afvikler Estate Cup d. 30/1-11 i Hedehallen. Motionsturnering med naboklubberne. Leo sponsorer som vanligt.
Stævneudvalg STU
Vi har fået de turneringer vi har søgt godkendt. Der arbejdes på
at flytte Forza Cup sammen med Sportsmaster Cup. Vores
U17E turnering vil på det tidspunkt få mindre tilslutning.
En anden udfordring bliver afvikling af finaledagen, som nok
vil skulle spilles i mere end en hal.

(KW)

Vi arbejder stadig i restancer fra stævner i år. Det drejer sig kun
(KW)
om få penge.
Der spørges til, om vi ønsker at være arrangør af DM for U 17
hold. Det er i weekenden 16.-17.04.2011. Ellers vil kredsen stå
for det. Der er ikke de store penge i dette. STU tager
beslutningen.
Sponsorudvalg SPU
Intet nyt
Bladudvalg BLU
Bladet er kommet ud
Der opfordres til at skrive til bladet
Michael Eskildsen er kontaktperson for ungdom
Vi vil undersøge muligheder for at få en billigere pris for

(ET, TM)
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trykkeriet.
Uddannelsesudvalg UDU
Svært at finde uddannelses muligheder til de unge. Det skal
være i ok køreafstand og andre klubber sender ikke af sted, så
der er for få tilmeldinger.
Der kommer måske til at mangle trænere næste år. Erik vil
indhente tilbagemeldinger fra nuværende trænere.

(ET)

Hjælpetrænerkurser arrangeres evt. i samarbejde med SB.
Der forespørges til trænerjakker for nye trænere. Afventes til
næste år, så vil vi kigge på det igen.
Mentorordning er startet op med Erik. Der er ikke lavet noget
materiale. Der er positive tilbagemeldinger på Eriks arbejde.
Trænerne synes det er rart at få tilbagemelding på deres
træning. Erik vil mødes med Michael og udfærdige noget på
skrift.

(ET)

Kontoret
Ungdom og motionister har givet tilbagemelding på træning
mellem jul og nytår.
Talent skal træne med senior træning. Senior mangler dog
tilbagemelding på hvilke dage de træner
Bruges hallen i fritid skal det BESTILLES v/Kurt inden brug.

(JT)
(Alle i
GBK)

De graver på byggepladsen, så der er bøvl med computer og
telefon nogen gange.
Der opfordres til at sende digitalt billede ind til Kurt, så han
kan opdatere alle billeder til farve.
10. Evt.

(Udvalgsformænd
og
bestyrelse)

Ole Junker og Peter Vejlgaard er bestilt til klubfest

Mødet slut kl. 19.30

Erik Thøgersen

Lene Bjerre

Karsten Westergaard

Peter Skov

Tom Michelsen

5

6

