G RI NDSTED BAD MI NTO NKLU B
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 28. februar 2013 Kl. 18.30 i Magion
Referatnotater:

To do

Tilstede:
Erik Thøgersen (ET) formand
Karsten Westergaard (KW) næstformand
Mie Hovmøller (MH) kasserer
Lene Bjerre (LB) sekretær
Michael Eskildsen(ME) USU
Afbud:

1. Godkendelse af
dagsorden for
bestyrelsesmøde
2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 17. januar 2013
3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde
4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Godkendt

5. Nyt fra
kassereren.
Regnskabsafslutning og
budgetfremlæggelse
6. Hjemmesiden/
håndbogen

Regnskabet gennemgået og godkendt.
Revisionen har påpeget et overforbrug på boldkontoen. KW vil
undersøge hvorvidt vi har fået kreditnota på sponsorbolde.

Godkendt

Intet

Indkaldelse til årsmøde i kredsen d. 18. marts
3. april uddeles der kommunepriser i Billund Idrætscenter.
BKI holder årsmøde samme dag.

(KW)

Det er kommet godt gang i hjemmesiden. Vi forventer at kunne
præsentere den ved generalforsamling på torsdag.
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7. DMU

Der er lukket op for tilmelding, indbydelse er gået ud.
Der er sendt hjælpeskema ud, som bedes udfyldes inden 10.
marts.

8. DM 2014 senior

ET har været i Vejen og samlet en masse erfaringer/viden ind.
Det afhænger af Billund kommune, halleje og udgifter til
linjedommerforeningen. Der arbejdes videre med det derfra.

9. Nyt fra
udvalgene

For uddybning af, hvad der foregår i de forskellige udvalg,
henvises til de respektives referater
Seniorspillerudvalg SSU
Der er aftalt nogle få ekstra træningsaftener efter
sæsonafslutning og der er aftalt dato for afslutning på sæson.
Ungdomsspillerudvalg USU
Klubtur i weekenden til Ikast. Der er 4 forældre der tager med.
Klubmesterskab flyttet til 7. april. Det har ikke været nemt at
finde en fredag til socialt arrangement, så det er endnu ikke på
plads.
Motionsspillerudvalg MSU
Der arbejdes i at afholde et +60 arrangement gennem DGI
Stævneudvalg STU
De 3 turneringer der er søgt til næste år er godkendt.
DM i skolebadminton er afholdt med succes
Sponsorudvalg SPU
Intet
Bladudvalg BLU
Blad lige udkommet, der skal lige følges op på sponsorer
Vi har fået 2 nye udbringere
Uddannelsesudvalg UDU
Der har været nogle af sted på kursus og der skal nogle af sted
igen.
Vores SB træning har været meget givtigt. Det skal der
arbejdes videre med.
Kontoret
Det ser pænere og pænere ud.

10.

Vi har modtaget alle beretninger, FLOT!
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Generalforsamlingberetning fra
udvalgene+andre
praktiske
oplysninger

Vores vanlige dirigent er forespurgt til at tage dirigentposten og
vi har ligeledes forespurgt vores revisorer.
Bespisning bliver som buffet.
Der sendes reminder ud på mail, da der ikke er tilmeldt ret
mange.
Der er indkaldt til generalforsamling lovligt via midtjysk
ugeavis

11.
Indstilling/forslag
af personer til GBK
pokaler
12. Udtrækning af
præmiespil for
april 2013

Emner drøftet og der er taget beslutning om de to kandidater

13. Evt.

Der er booket rigtig mange aktiviteter i hallen til næste sæson.

Udtrækning april 2013
8, 9, 26, 32, 37, 52, 54, 58, 73, 81, 90, 91, 133, 148, 150

Mødet slut kl. 22.00
Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Lene Bjerre

Mie Hovmøller
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