G RI NDSTED BAD MI NTO NKLU B
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 26. februar 2015 Kl. 18.30 ved Mette
Referatnotater:

To do

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

1. Godkendelse af
dagsorden for
bestyrelsesmøde

Godkendt

2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 15. januar 2015

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde
4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Forsikringer afventer stadig

ET

Der er etableret plads til batterierne i materialeskabet
Trods stor indsats ift informationer omkring Campus Sport er
der stadig ingen opbakning til det om fredagen. Det slutter for i
år og vi forsøger igen efter sommerferien.
Der ønskes kandidater til råd for kultur- og fritidspolitik.
De skal arbejde i udvalg, hvor der sidder politikkere og
kandidater fra foreninger m.v. Vi indstiller KW
Klub- og lederarrangement d. 28. marts i Lyngbowl til alle i
organisation og holdledere
Vi havde 2 med til cup 2000 kursus. Kurt og Daniel var med.

5. Nyt fra
kassereren.
Regnskabsafslut-

Regnskab og budget fremlagt og godkendt
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ning,
budgetfremlæggelse
6. Hjemmesiden og
håndbogen
7. DMU

DMU og generalforsamling er på hjemmesiden.
DMU kommer til at fylde mere, når vi nærmer os

Nyt tiltag er, at spillerne kan tilmelde sig i tre rækker. Det giver
en del flere kampe. Indbydelse er kommet ud.
Der er begyndt at komme hjælperskemaer ind.
Der er lavet sponsoraftale med den Jyske Sparrekasse

8. Kørselsordning
senior

Vi opfordrer til, at det tages op i seniorudvalget først, så de kan
komme med et oplæg til bestyrelsen

9.
Indstilling/forslag
til GBK pokaler

Vi når til enighed om, hvem der skal have pokalerne

10. Generalforsamling d. 5. marts

Beretningerne er lagt på hjemmesiden

11. Nyt fra
udvalgene

For uddybning af, hvad der foregår i de forskellige udvalg,
henvises til de respektives referater

De praktiske opgaver er på plads

Seniorspillerudvalg SSU
Vi er i slutfasen i holdturneringerne. Vi bliver nok nr. 2 på
vores 2. hold
Første holdet bliver nok nr. 3 eller 4. Evt. afgørende
oprykningsspil d. 28. marts
Ungdomsspillerudvalg USU:
Der blev afholdt møde i går.
Klubmesterskab d. 29. marts
Pokaler blev fordelt
Conventus anvendes ifm tilmelding til sommerbadminton
Næste sæson er vendt
Michael Eskildsen går ud af USU. Ronni Kamp træder ind
Motionsspillerudvalg MSU:
Intet nyt
Stævneudvalg STU:
Intet nyt
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Sponsorudvalg SPU:
Intet nyt (se DMU)
Bladudvalg BLU
Bladet er lige kommet. Uddeles
Det tages op, om vi skal fortsætte med klubbladet. Der bruges
rigtig mange ressourcer på dette arbejde. Det hele ligger faktisk
på hjemmesiden
Uddannelsesudvalg UDU
Der er ikke blevet talt med trænerne endnu i forhold til næste
sæson. ET gør det i løbet af den næste måned

ET

Kontoret
Kontorlederfunktion på hjemmesiden er taget væk. Punktet
fjernes fremtidig fra dagsordenen.
Ny computer klar til DMU
12. Udtrækning af
præmiespil for
marts, april og
maj 2015

Udtrækning marts
3, 16, 25, 45, 46, 81, 103, 110, 125, 130
Udtrækning april
12, 21, 48, 63, 78, 95, 105, 107, 120, 124
Udtrækning maj
3, 6, 30, 43, 52, 91, 119, 132, 135, 146

13. Evt.
Mødet slut kl. 20.20
Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Mie Hovmøller

Lene Bjerre
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