G RI NDSTED BAD MI NTO NKLU B
7200 GRINDSTED

Referat fra GENERALFORSAMLING
Den 5. marts 2014 kl. 18.30 i Magion med spisning først.
Punkter på
Referatnotater:
dagsordenen:
Antal: 11 til stede
Deltagere:
Formand Erik Thøgersen byder velkommen.
1. Valg af dirigent

Kjeld Kaad Hansen vælges til dirigent. Generalforsamlingen er
lovmæssigt indkaldt via Midtjysk ugeblad.

2. Bestyrelsens
beretning

I hovedpunkter:
Der har været et drastisk fald i medlemstallet. Der 47 færre.
Vi har bl.a. afholdt lock out badminton, som desværre kun kastede
enkelte medlemmer af sig.
For ikke at den tendens skal fortsætte, vil der i de 3 kommende sæsoner
blive satset på at hverve nye medlemmer og beholde de eksisterende. Der
vil blive afsat et beløb til dette.
Det kan blive en nødvendighed at sige nej tak til spillere over 25, for at
bibeholde det kommunale tilskud. En ærgerlig situation at stå i. Et af
vores medlemmer er gået ind i arbejdet om dette. Dette har resulteret i at
Billund Kommunes Idrætsråd (BKI) nu vil arbejde videre med
politikerne om dette emne.
Regnskab for 2013 giver et flot overskud. Stævneindtægter er den
væsentligste årsag. Til næste sæson forventer vi et nyt betalingssystem af
kontingentet over nettet.
Vi har fået ny hjemmeside
Fjerbolden kører videre, er flot og præsentabel.
Håndbogen bliver der også arbejdet på. Bl.a. en mobbepolitik er
udarbejdet og kommer snart i håndbogen.
Vi har afholdt DM, stort og præstigefyldt arrangement. Som vi har fået
rigtig meget ros for rundt omkring.
DMU afholdt i 2013, som gav en billet til Chris MacDonald. Samme
styregruppe i 2014.
Tak til klubbens medlemmer og deres forældre for deres indsats.
Tak til alle på organisationsplan for deres indsats
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Tak til hovedsponsor Den Jyske Sparrekasse og vores øvrige sponsorer.
Spørgsmål/svar/kommentarer:
Hvad kommer heldagsskolen til at betyde for klubben?
Problemet er, at det er vidt forskelligt fra skole til skole, hvordan
heldagsskolen bliver praktiseret. Man kan ikke registrere spillerne som
medlemmer, hvis vi tilbyder det som en del af heldagsskolen.
Beretningen godkendes.
Formandens beretning kan læses i sin fulde ordlyd på hjemmesiden.
Udvalgsberetninger kan ligeledes læses på hjemmesiden.
3.
Regnskabsaflæggelse ved Mie
Hovmøller

Regnskab fremlægges af Mie Hovmøller
Spørgsmål/svar:
Ingen
Regnskabet godkendes.

4. Indkomne
forslag

Ingen

5. Fremlæggelse af
budget til
godkendelse

Budget fremlægges af Mie Hovmøller for 2014
Budget opsat på samme måde som regnskabet.
Spørgsmål/svar/kommentarer:
Nyt klubtøj bliver først næste år.
Træner udgifter er ikke sat op. I ungdomsprojekt ligger post på 25.000.
Det vigtige er, at vi får sat gang i en udvikling. Om det skal gå til
trænerløn, ved vi endnu ikke.
Det bør overvejes, at sætte 250.000 af klubbens formue i obligationer
eller andet pengeinstitut, da man kun er sikret de 750.000.
Vi vælger at bruge noget af overskuddet fra DMU til ungdomsprojekt.
Budget er ikke i balance, som det er nu. Budget kan ikke ”tåle”, at vi
ikke afholder DMU.
Vi bliver jo ikke ved med at have DMU, derfor er det vigtigt, at vi får
medlemstallet til at stige, så vi kan få indtægter den vej.
Trænerløn svarer til 40 % af vores udgifter
Det bør måske tages op til overvejelse i fremtiden, om der skal gives
honorar til andre nøglepersoner i klubben, som ikke får noget for deres
arbejde. Her tænkes på formand og kasserer? Som det er nu får
kassereren omkostningsgodtgørelse, formandsposten er interessetimer.
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Vi er i klubben med til at opdrage vores børn. Tællerne får penge for det.
Dommerbordet gør ikke??
Ex giver det også penge til trænerne på sommerlejren. Det blev ikke
honoreret tidligere.
Tiderne har ændret sig ift hvad man bruger fritiden på.
Der er startet dialog op i senior, ift at man ex. skal betale højere
kontingent, hvis medlemmerne ikke hjælper til ved frivilligt arbejde.
Budget godkendes
6. Valg af formand

Erik Thøgersen genopstiller og vælges

7. Valg af 2
bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2
suppleanter for
bestyrelsesmedlemmerne
9. Valg af 2
revisorer og 1
revisorsuppleant

Karsten Westergaard og Lene Bjerre genopstiller og vælges

1. suppleant Jane Thomsen
2. suppleant Michael Eskildsen
Genopstiller og vælges
Revisorer: Kjeld Kaad Hansen
Erik Poulsen går ud som revisor og Tom Michelsen kommer ind.
Svend Erik Kristensen genvælges som suppleant.

10. Evt.

Skuffende der ikke deltager flere ved generalforsamling
Vi går nok tilbage til at afholde det om torsdagen.
Der snakkes kort om, hvad årsagen kan være: Der er ikke nogen, der
bliver tvunget til at komme ind i udvalg, hvis man møder op. Vi ville få
flere input og drøftelser, hvis der kommer nogen flere. Hvilket er vigtigt
for klubben. Det kan være et udtryk for tilfredshed, at der ikke kommer
flere. Nogle mener måske, at det er nok udvalgsformændene er der.
Formanden:
GKSI pokal går til: Ulla Iversen, for hendes indsats ifm SparrekasseCup
senior gennem mange år.
Flidspokalen går til: Kurt Elbæk for hans indsats i klubben gennem
mange år.
Dirigent påskønnes med et par flasker rødvin.
Generalforsamling afsluttet kl.21.20
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BESTYRELSENS
SAMMENSÆTNING

Efter konstitueringen har bestyrelsen følgende sammensætning:
Formand: Erik Thøgersen
Næstformand: Karsten Westergaard
Kasserer: Mie Hovmøller
Sekretær: Lene Bjerre
Medlem: Mette Krusborg Madsen

Referent sekretær Lene Bjerre
Godkendelse af referat ved Kjeld Kaad Hansen
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