G RI NDSTED BAD MI NTO NKLU B
7200 GRINDSTED

Referat fra GENERALFORSAMLING
Den 5. marts 2015 kl. 18.30 i Magion med spisning først.
Punkter på
Referatnotater:
dagsordenen:
Antal: 13 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

Formandens beretning kan læses i sin fulde ordlyd på hjemmesiden.
Udvalgsberetninger kan ligeledes læses på hjemmesiden.
I hovedpunkter:
Efter vi sidste år havde et drastisk fald i medlemmer har vi fået bremset
denne udvikling.
Indsatsen med at skaffe nye medlemmer fortsættes.
I juni blev idéer drøftet ift at skaffe nye medlemmer, hvoraf nogle blev
sat i værk
Den nye skolereform har været en udfordring. Har bl.a. haft betydning
for vores træningstider
Vi er opstartet i Billund og på sigt skal Billund idrætsforening overtage.
Campus sport havde ikke tilslutning i denne sæson, vi prøver igen næste
sæson
Der er nedsat en gruppe, der skal se på betaling for klublokaler
Vores stævneindtægter er årsagen til overskud
Der gives rabat til medlemmer i Fitness Magion
Tilmelding og betalingsdel i Conventus opstartes til næste sæson
Hjemmeside er blevet brugt meget
Det overvejes om foreningsbladet skal fortsætte som det gør
Mobbepolitik er indsat i håndbogen
DM en succes, stor tak for at det blev afviklet
DMU afviklet med succes
Vi havde ”Tak for hjælp fest”, det gør vi igen
Charlotte og Lonnie har trukket sig i styregruppen til DMU og Jane og
Karina tager over. Inge Borg overtager for Henning Kaltoft
Præmiespil ændret fra 15 til 10 numre pr. måned og præmierne ændret
fra 50 til 100 kr.
Træningsinspirationsdag har været afholdt
Tak til udvalgene og alle på organisationsplan for deres store indsats.
Tak til medlemmer, deres forældre og trænere
Tak til Den Jyske Sparrekasse og vores øvrige sponsorer
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Spørgsmål:
Om det kunne være en idé at finde nogle ældre til UDU, så det kan
komme til at fungere.
Svar:
Tror det er vigtigt, at der sidder en ældre, der brænder for det. Håber vi
kan finde en til næste sæson. Susanne har jo valgt at stoppe.
Spørgsmål
Billund idrætsforening skal overtage, så mister vi dem som medlemmer,
det kan jo blive et problem for vores tilskud.
Svar
Vi kæmper fortsat for nye medlemmer, så vi ikke håber det bliver et
problem. Der kommer også til at gå flere år inden det bliver aktuelt. Pt.
er vi er også afhængige af, at vi har trænere der vil køre derud og træne.
Spørgsmål
Fritidsudvalg skal etableres, ved I hvem der kommer til at sidde i det
udvalg
Svar
Vi har indstillet KW, men det er ikke afgjort endnu.
Forskel på hvordan de enkelte kommuner giver tilskud. Vi håber 25 års
reglen forsvinder.
Spørgsmål
Har man statistik på hvem der koster klubben noget. De ældre i forhold
til de unge.
Svar
Alle får lige meget tilskud. Der er helt klart en stor udgift i vores
cheftræner, men det ønsker vi også fortsat at prioritere
Spørgsmål
Er det meningen vi vil nedlægge klubbladet
Svar
Vi talte om det ved bestyrelsesmødet, da der bruges mange kræfter på at
få indlæg til det. Der vil dog stadig skulle skaffes indlæg til
hjemmesiden. Det er jo unikt at have et så flot klubblad, men evt. kunne
vi bruge ressourcerne bedre et andet sted. Vi vil undersøge, hvem der
faktisk læser det. Evt. ændre det til 1 blad om året, så det er afsluttende
og start på sæson. Hyggeligt blad at få. Koster 27000 pr. sæson.
Spørgsmål
Bør håndbogen have en opfriskning?
Svar
Vi forsøger løbende. Det skal kun være de generelle ting der står i
håndbogen. Den er vigtig at have.
Beretningen godkendes
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3.
Regnskabsaflæggelse ved Mie
Hovmøller

Regnskab fremlægges af Mie Hovmøller
Flot overskud
Spørgsmål/svar/kommentarer:
Halleje på 150000 er blevet på 80.000
Da disse udgifter er ført ind under stævner i stedet
Hvis vi ikke havde DMU, så ville vi faktisk komme ud med et
underskud. Vi vil jo gerne bibeholde niveauet på trænersiden
Det er jo også derfor vi kæmper for at få flere medlemmer, så vi ikke
bliver nødt til at hæve kontingentet så meget, når vi ikke længere
afholder DMU.
Det er jo hele tiden en balance.
Regnskabet godkendes.

4. Indkomne
forslag

Ingen

5. Fremlæggelse af
budget til
godkendelse

Budget fremlægges af Mie Hovmøller for 2015
Spørgsmål/svar/kommentarer:
Stævnrefusion ligger under USU
Budget godkendes

6. Valg af kasserer
samt suppleant
til denne

Mie Hovmøller er villig til genvalg og vælges

7. Valg af 1
bestyrelsesmedlemmer

Mette Krusborg er villig til genvalg og vælges

8. Valg af 2
suppleanter for
bestyrelsesmedlemmerne

1. suppleant Jane Thomsen
2. suppleant Ronni Kamp

9. Valg af 2
revisorer og 1
revisorsuppleant

Revisorer: Kjeld Kaad Hansen og Tom Michelsen villig til genvalg og
vælges

Tom Michelsen genvælges som suppleant

Genopstiller og vælges

Svend Erik Kristensen genvælges som suppleant.
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10. Evt.

Formanden:
GKSI pokal går til: Ingolf Kristiansen
Har hjulpet til i klubben i mange år. Har de seneste år taget vare om aktiv
onsdag. Vi vil sige tak for dit arbejde
Flidspokalen går til: Michael Eskildsen.
USU vil sige ham stor tak for sin indsats. For sit store arbejde, ikke
mindst med hjemmesiden.
Dirigent påskønnes med et par flasker rødvin.
Hvor bliver spillerne af, nå de holder op med at spille senior. Det kunne
jo være godt, hvis de kom op og spillede på motionsholdet. Badminton
Danmark kigger både på +40 og +60. Håber det giver et skub i den
rigtige retning.
Der overvejes at ændre konceptet for generalforsamling til næste år, da
kun få møder op.
Generalforsamling afsluttet kl.21.00

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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