G RI NDSTED BAD MI NTO NKLU B
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 17. november 2011 Kl. 18.30 hos Karsten
Referatnotater:

To do

Tilstede:
Erik Thøgersen (ET) formand
Karsten Westergaard (KW) næstformand
Lene Bjerre (LB) sekretær
Lars Mikkelsen (LM) USUformand
Afbud: Mie Hovmøller (MH) kasserer

1. Godkendelse af
dagsorden
2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde d.
6. oktober.

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Belysning er lavet udenfor Hedehallen, men der mangler skilt
med indgang, så udefrakommende kan finde indgangen.

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Der er afleveret medlemstal til kommunen pr. 1/11.
I alt har vi 304 medlemmer.

Godkendt

(ET)

Erklæring om at vi indhenter børneattester er underskrevet og
indsendt. Det er lovpligtigt, hvis man ønsker tilskud fra
kommunen.
Klubtur blev aflyst til Denmark Open. Kun17 tilmeldt i første
omgang- Vi endte på 25, da vi afbestilte bussen og valgte at
køre i biler. Vi havde rigtig gode pladser og en god tur.
Vi har vendt flere muligheder for en anden klubtur. Forslag
modtages gerne. Et emne oppe til mødet, som også kan bruges
som tak for hjælpen til DMU. Dette arbejdes der lidt videre
med.
Vi plejer at give vin til organisationen. Det ønsker vi at
fortsætte med. Der gennemgås hvem der skal gives til.
ET ansvarlig for indkøb og fordeling.

(ET)

(ET)
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5. Nyt fra
kassereren

MH ikke til stede. Fremlægges af KW

6. Hjemmesiden/
håndbogen

Der er for få der skriver på hjemmesiden
Måske søgefeltet kunne blive mere synligt. Der tales med Poul
om dette.

Regnskabet er gennemgået og taget til efterretning. Økonomisk
status følger budget.

(ET)

Der skal tilføjes punkt omkring indhentelse af børneattester til
vores håndbog

(ET)

USU har ændringer til håndbogen, der skal formuleres og
sendes til Erik Mortensen

(LM)

Opfordring til udvalg om at rette til i håndbogen
7. Præmiespil

Der er solgt flere numre. Vores mål er at sælge alle numre.

8. DMU

Intet nyt. Der er møde igen d. 6/12
Der blev udfærdiget et skriv til hjælperne ved SparrekasseCup,
hvor man takkede for indsatsen og tilkendegav vores håb om en
frivillig indsats ved DMU også, hvor der er behov for ca. 150
frivillige.

9. Nyt fra
udvalgene

Seniorspillerudvalg SSU
Der er jubel over, at Michael fortsætter som træner til næste
sæson.
Vi er lige mange nok til træning. Evt. flere træningshold er en
mulighed, men det er svært at finde en optimal løsning på
problemet.
Se SSU referat for yderligere
Ungdomsspillerudvalg USU
Sommerlejr flyttes til uge 32. Samme budget som sidste år.
Se i øvrigt referat fra USU
Juleafslutning skal aftales nærmere. ET tager kontakt til
gymnastik, om vi kan være i Hedehallen d. 20.
Indbydelse skal snart laves

(ET)

KW har været i SB som USU repræsentant. Der er lavet et
spørgeskema mhp på SB problematikken. Der sker for lidt i
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Esbjerg, og det er ikke længere der vores talenter ønsker at
flytte til. Det er også et problem, at de ikke kommer med tilbud
til vores trænerne, som de har lovet.
ET tager initiativ til et møde for de relevante i en arbejdsgruppe (ET)
Motionsspillerudvalg MSU
Motionsdag d. 9. oktober har fået positiv tilbagemelding
Der er afmeldt 14 timer i gymnastiksalen, som vi kan
genbestille, hvis der igen er behov.
17 var af sted til stævne i Hejnsvig d. 13. november
Næste gang, er sidste gang Leo Kristiansen er sponsor ved
Estate Cup.
Der mangler spillere på mandagstræningen, da de ikke møder
op. Man vil forsøge at få nogen fra gymnastiksalen ind og
spille med.
Stævneudvalg STU
Der har været hærværk på minigolfbanen lørdag aften, det er
meldt til politiet. Er taget til efterretning, men vi er forundret
over, hvis det er nogen fra SparrekasseCup.
Alt er indbetalt fra seniorstævnet.
Sponsorudvalg SPU
Forrygende julekalendersalg. Alle ser ud til at være solgt.
Vi mangler dog stadig indbetalinger.
Næste år laver vi nok flere kalendere.
Bladudvalg BLU
Intet nyt
Uddannelsesudvalg UDU
Simon arbejder videre med en inspirationsdag med input til den
daglige træning, for trænere og hjælpetrænere.
Vi prøver at få nogen af sted til hjælpetrænerkursus
Maria og Alexander har været nødt til at bytte træningstid.
Simon skal ud og rejse. Alexander og Kathrine går ind og tager
nogen af de tider som Simon har.
Vi forsøger at få mentorordning i gang for vores hjælpetrænere.
Kontoret
Intet
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10. Udtrækning af
præmiespil for
december

Udtrækning december 2011
18, 20, 49, 57, 70, 79, 80, 101, 106, 114, 118, 123, 143, 145,
146

11. Evt.

intet
Mødet slut kl. 21.30

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Lars Mikkelsen

Lene Bjerre
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