G RI NDSTED BAD MI NTO NKLU B
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 22. oktober 2014 Kl. 17.30 i Magion
Referatnotater:

To do

Tilstede:
Erik Thøgersen (ET) formand
Karsten Westergaard (KW) næstformand
Mie Hovmøller (MH) kasserer
Lene Bjerre (LB) sekretær
Afbud:
Mette Krusborg Madsen (MM) USU medlem

1. Godkendelse af
dagsorden for
bestyrelsesmøde
2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 19. august 2014
3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Godkendt
Der indsættes punkt 7a fitnesscenter i Magion
Godkendt

Badmintonens dag. Plakater, omtale i avis m.m var rigtig godt.
Dog kom der kun10 stykker i Billund (der var positiv
tilbagemelding om, at vi starter derude)
Der var også kun 10 i Grindsted. Det var alt i alt en god dag.
Næste gang vil det nok blive januar 2016. Der tales om til
mødet, at det ikke er et særlig hensigtsmæssigt måned. Det er
bedre i starten af september. ET tager det op med Badminton
Danmark
Ang. skolereformen har vi nu fundet de 2 fra gymnasiet og 2
fra erhvervsgymnasiet, som skal stå for campus badminton
fredag. Vi starter 7. november.

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Der er indhentet nye gavekort, da de er steget i pris.
Der er tegnet kontrakt med vores hovedsponsor. Både ift
klubben og sparrekassecup til præmier.
Vi aflyser næste bestyrelsesmøde d. 13. november, da vi har
rykket nuværende møde frem.
Trøjer til spillerne og trænerne er klar
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5. Nyt fra
kassereren.

Der mangler stadig indbetaling af kontingenter. Der er startet
flere nye spillere.
Gennemgang af regnskab
Forsikring på vores indbo undersøges og forlænges

6. Hjemmesiden og
håndbogen

ET

Der er sat mødedatoer ind i vores kalender.

7. GBK medlemstal Der er ca. 115 ungdomsspillere, ca. 27 seniorspillere og ca. 115
motionister. Det kommer nok til at passe med medlemmer
under 25.
Alt ang. medlemsregistreringer er overgået til Carina Krarup,
da Mette har ønsket at trække sig grundet sygdom i familien.
Carina kender til systemet Conventus som anvendes i fodbold.
Vi ved endnu ikke om medlemmerne selv skal oprette sig. KW
vil forhøre sig
7a.

Det er kommet os for øre, at håndbold har givet sponsorbidrag
til fitness. De har dog ikke givet noget til Magion.
Hvis vi skal give et bidrag, kunne det måske være muligt at få
en foreningsaftale (foreningsmedlemsskab), hvor der kan være
en rabatordning for ex for de næste 2 år.
KW aftaler et møde med Henrik om dette

8. Nyt fra
udvalgene

KW
KW

KW

For uddybning af, hvad der foregår i de forskellige udvalg,
henvises til de respektives referater
Seniorspillerudvalg SSU
Der har lige været afholdt spillermøde. De er kommet godt i
gang med sæsonen.
Ungdomsspillerudvalg USU:
Vi har lavet holdtilmeldinger sammen med Bramming, Esbjerg
og Varde.
Arrangement på fredag er blevet aflyst og flyttet til d. 14.
november.
(se referat fra d. 25. september)
De er klar med 7 klasser (0-3. klasse) tirsdag. Børnene skal
være der over en dag, hvor Steffen Ruppert træner. Han er
konsulent/træner fra Esbjerg. Vi har sedler klar, hvis nogle får
lyst til at blive ved med at spille
Motionsspillerudvalg MSU:
Der er kun et hold meldt til i DGI (4 herrer og 2 damer)
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Der har ikke været så mange spillere først på sæsonen, men nu
er antallet steget.
+60 stævne aflyst. Kun 25 tilmeldt
16. november afholdes motionsdag
Stævneudvalg STU:
Sportsmastercup afholdt, holdt budgettet, stor succes
Kun 160 tilmeldte i år til sparrekassecup ungdom. Ikke så
mange som sidste år
ET
Senior, sidste tilmelding i morgen
Der er tre nye med i festudvalg. Der skal findes 4 til at hjælpe
med maden. Henning Kaltoft kan ikke hjælpe i år.

Lene, ET

Sponsorudvalg SPU (julekalender):
Julekalender lige færdig, 1250 stk. LB pakker dem i poser.
LB sørger for sælgere søndag. ET sørger for evt. sælgere
lørdag.
ET
Bladudvalg BLU
Det er lidt sent ude med indlæg. Der bør være en del billedere
m.m. fra sommerskole. ET tager kontakt til Matilde, der har
noget materiale til indlægget.
Det kommer til at se fornuftigt ud. Deadline d. 27. oktober.
Uddannelsesudvalg UDU
Der har været afholdt trænerinspirationsdag. Michael og
Susanne stod for det. Det havde været rigtig godt. Så man kan
lave en rød tråd i de forskellige træninger. Det kræver meget at
gøre træningen sjov og spændende.
Der har været snak om evt. at gentage dette.
Der bliver flyttet lidt rundt på vores spillere. Fra 7-9 klasse er
der ikke mange spillere, så det hold lukker vi.
Kontoret
intet
9. Udtrækning af
præmiespil for
oktober,
november 2014

Der er kun 3-4 stykker der ikke har ønsket at forlænge
kontrakten
Udtrækning oktober
1, 12, 17, 23, 34, 108, 112, 114, 122, 123
Udtrækning november
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28, 39, 41, 70, 94, 100, 103, 107, 109, 129
10. Evt.

Intet
Mødet slut kl. 18.55

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Mie Hovmøller

Lene Bjerre
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