GRI NDST ED BADM I NTONK L UB
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 28. januar 2016 Kl. 18.30 hos Lene
Referatnotater:

To do

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

1. Godkendelse af
dagsorden
2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde d.
10. december 2015

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Intet

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Vi har søgt tilskud til endnu et kontingent til en
ungdomsspiller. DIF har godkendt at betale for alle de tre vi har
søgt til.

Godkendt

ET og KW har været til netværksmøde med nabokommuner.
Der er lavet aftaler omkring begynderstævner
Der har været trænerkursus i januar, der var ca. 16 tilmeldt. 6
fra Grindsted og resten fra øvrige omegnsklubber
KW og ET har været til netværksmøde, hvor der kun var få
foreningsfolk. Det omhandlede primært at komme med input til
kultur og idrætspolitikken i kommunen.
5. Nyt fra
kassereren

Regnskab og budget fremlagt og gennemgået

6. Hjemmesiden/

Intet
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håndbogen
7. GBK i fremtiden,
evaluering af
mødet d. 26.
januar

Vi ser på de forskellige plancher fra aftenen.
Der er enighed om, at det har været rigtig givende og at vi
glæder os til det videre arbejde. Der fastsættes dato for
opfølgende møde, hvor der skal fremkomme handlingsforslag
til at nå de mål vi har valgt at arbejde videre med.
De tre områder er: Medlemmer, foreningsudvikling og
kommunikation
ET sender invitation ud til næste møde d. 3. maj

8. DMU

ET

Der har været afholdt det første møde og lavet mødekalender.
Samme udvalg som sidste år.
Der er lavet foreløbig opgavefordeling

9.
Indstilling/forslag
til GBK pokaler
(flidspokal+GKSI
pokal)
10. Generalforsamling d. 10.
marts

Der tales om dette, bestyrelsen tænker videre over det.

Flere datoer har været oppe, men vi holder ved d. 10. marts kl.
18.15 med spisning og starter mødet kl. 19.00
21. februar skal beretningerne være i hænde fra alle udvalg
ET tager sig af det praktiske omkring indkaldelse og mad til
generalforsamlingen.

11. Nyt fra
udvalgene

Bestyrelsen

Alle
udvalg
ET

For uddybning af, hvad der foregår i de forskellige udvalg,
henvises til de respektives referater
Seniorspillerudvalg SSU
De holder klubmesterskab d. 16. marts
Klub- og lederarrangement afholdes d. 2. april
De har været på tur til Roskilde. Det er måske sidste gang i år
Ungdomsspillerudvalg USU
Tekniktræning fredag er nedlagt. I stedet åben fredag. Betina
og Oliver står for det.
Der er ændret på træningstider så talent og senior træner
tidligere
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Mail er sendt rundt ift, om der er interesse for sommerlejr i uge
31
Der bliver sendt mail rundt omkring Ikast stævne
Der bliver sendt ind til hædersbevis
Motionsspillerudvalg MSU
Motionsturnering i weekenden med 42 tilmeldte
Der mangler stadig at blive indbetalt kontingenter for ca. 8
spillere
Stævneudvalg STU
KW har været i dialog med den pige, der har sendt klage til
klubben fra seniorstævnet. Endvidere har andre klubber også
meldt tilbage. KW har svaret på dette. KW sender
korrespondancen rundt til bestyrelsen, så vi kan læse den.

KW

Sponsorudvalg SPU
Intet
Bladudvalg BLU
Deadline 8.februar
Uddannelsesudvalg UDU
Der skal indkaldes til møde snarest, da mange af vores trænere
afslutter gymnasiet.
12. Udtrækning af
præmiespil
februar
13. Evt.

ET

Udtrækning februar 2016
8, 21, 30, 33, 36, 39, 58, 82, 115, 125
Hvis vi skal handle i Kvickly eller Fakta fremover skal vi bruge
klubbens Coop kort. Henvendelse til ET
Næste bestyrelsesmøde flyttes til d. 11. maj
Mødet slut kl. 21.20

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Mie Hovmøller

Lene Bjerre
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