GRIN DST ED BADM IN T ON K L UB
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra GENERALFORSAMLING
Den 8. marts 2018 kl. 19.00 i Lyngbowl (spisning først).
Referatnotater:
Antal: 20 til stede
Formand Erik Thøgersen byder velkommen.

1. Valg af dirigent

Kjeld Kaad Hansen vælges til dirigent. Generalforsamlingen er
lovmæssigt indkaldt via Ugeavisen Grindsted d. 20. februar via
hjemmesiden og via Conventus.

2. Bestyrelsens
beretning

Formandens beretning kan læses i sin fulde ordlyd på hjemmesiden.
Udvalgsberetninger kan ligeledes læses på hjemmesiden.
I hovedpunkter:
238 medlemmer november 2017 lille fremgang. Pt. er der 250
medlemmer. Derudover er der E-sports medlemmer
Skolebadminton har igen givet nye medlemmer
Fritids- og kulturråd, hvor 11 medlemmer skal sidde. KW stillede op,
men fik desværre ikke stemmer nok
Angående 25 års regelen, så er der blevet gjort meget for at gøre
opmærksom på urimelighederne.
E-sport en kæmpe succes. Der er tæt på 100 medlemmer.
Morgentræning fra 6.15-7.30 for nogle af klubbens talenter er startet op
og har kørt siden september.
Håndbogen er gennemgået og revideret, håber alle vil komme med deres
input.
Økonomi er igen positiv, dette skyldes især afholdelse af stævner.
USU bruger facebook aktivt, ligeledes bruges vores hjemmeside aktivt
DMU sidste gang i 2017, så fremadrettet skal vi have indtægter fra andre
stævner.
DMU for hold U9-U11 og DM for motion og veteraner
Tak for hjælpen fest vil fortsætte fremadrettet
Præmiespil vi har 150 lodder, 2017 er der kun solgt 65 lodder
USU har været repræsenteret af 5 personer
USU vil på skift deltage i bestyrelsens møder
Senior har også kørt uden formand
UDU har afholdt trænerkurser
Udvalgene har gjort en stor indsats
Vores kasser Mie har ønsket at træde tilbage, det er ikke lykkedes at
finde en ny. Det bedes alle hjælpe til med.
Til sidst vil formanden gerne takke for et godt og konstruktivt
samarbejde. Stor tak til hovedsponsorer og øvrige sponsorer, klubbens
medlemmer, forældre for jeres indsats.
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Spørgsmål:
Ikke alle udvalgenes beretninger er at finde på vores hjemmeside.
Udddannelsesudvalg, sponsorudvalg m.m. er ikke.
Svar:
Vi forsømmer ikke uddannelse af trænere, selvom udvalget ikke kører
helt som tidligere. Der gøres rigtig meget for at ruste vores trænere og
hjælpetrænere. Det prioriteres stadig meget højt.
Beretningen godkendes

3.
Regnskabsaflæggelse ved Mie
Hovmøller

Regnskab fremlægges af Mie Hovmøller
Det er et flot overskud, der primært skyldes DMU, der giver 194.000 i
overskud.
Spørgsmål/svar/kommentarer:
• Hvad går under andre afgifter?
Conventus, kontingenter til DGI, badminton Danmark m.m.
• Halleje er faldet, stævner har givet overskud, der er halleje blevet
ført som udgift.
• Er det ok at E-sport skal med i regnskabet inden det er godkendt
at optage dem i klubben?
Det har jo været sådan i praksis.
• Kan man blive ved med at have så stort overskud, når man får
tilskud fra det offentlige.
Det er generelt for andre klubber i Billund kommune. Det har ingen
betydning for os.
Bestyrelsen vil meget gerne have input til, hvad vi skal bruge pengene til
Stort fokus på at hverve nye medlemmer
Regnskabet godkendes.

4. Indkomne
forslag

Forslag til vedtægtsændringer, så E-sport kan være en del af GBK
lyder som følgende:
”Det er klubbens formål at give medlemmerne mulighed for at dyrke
badmintonsporten på alle niveauer, i de bedst mulige rammer og i et
socialt godt miljø, hvor der gives den enkelte mulighed for at dygtiggøre
og udvikle sig. Klubben ønsker at optage og samarbejde med andre
idrætters aktiviteter.”
Spørgsmål/svar/kommentarer:
• E-sport er det en underafdeling af GBK eller et udvalg?
Et udvalg som USU m.m.
•
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samarbejdet med E-sport?
kommunen accepterede vores forslag til ændringer og at vi ventede
til generalforsamlingen med at få forslaget godkendt.
• Der henvises til om proceduren kunne have været anderledes?
Bestyrelsen har taget enstemmig beslutning om, at vi ikke ønskede at
indkalde til ekstraordinær generalforsamling, da kommunen accepterede,
at vi afventede accept til den ordinære generalforsamling.
Efter nogen debat foreslog generalforsamlingen en anden formulering af
det stillede forslag til vedtægtsændring
”Det er klubbens formål at give medlemmerne mulighed for at dyrke
badmintonsporten på alle niveauer, i de bedst mulige rammer og i et
socialt godt miljø, hvor der gives den enkelte mulighed for at dygtiggøre
og udvikle sig. Klubben kan optage andre idrætsaktiviteter.
Generalforsamlingens forslag til ændringerne godkendes
5. Fremlæggelse af
budget til
godkendelse

Budget fremlægges af KW
Spørgsmål/svar/kommentarer:
• Synliggører lederpleje. Teltfesten koster 15.000.
• Sponsorindtægter- er det kun Den Jyske Sparrekasse?
Vi har også lavet aftaler omkring bolde og tøj
Sponsorater på julekalender, ligger der også
Budget godkendes

6. Valg af formand

Erik Thøgersen genvælges

7. Valg af 2
bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2
suppleanter for
bestyrelsesmedlemmerne

Karsten Westergaard og Lene Bjerre genvælges

9. Valg af 2
revisorer og 1
revisorsuppleant

Revisorer: Kjeld Kaad Hansen villig til genvalg og vælges
Margit Nielsen vælges

10. Evt.

• Hvordan kan vi skaffe flere deltagere til generalforsamling?
Kunne det være en idé at lave vinsmagning og tapas efter
generalforsamling, for at få flere til at deltage.

1. suppleant Bjarne Pedersen
2. suppleant Thomas Junker
Vælges (suppleanter er kun på valg for et år)

Tom Michelsen vælges som suppleant.
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Årets spiller udtages til generalforsamling for at få flere til i eksempelvis
golfklubben
Det har vi gjort tidligere, men da der ikke mødte flere op, har vi rykket
kåringen til lederarrangementet.
Ungdom udleverer 4 pokaler til deres eget arrangement.
Der understreges, at det er alles ansvar at finde en ny kasser. Det kan
være nødvendigt med ekstern bogføring. Det er dog på ingen måde noget
vi ønsker. Da vi stadig selv vil stå med mange opgaver. Det kunne også
være en mulighed, at gå sammen med andre klubber om en fælles kasser.
Kasseren får 5600 pr. sæson for sit arbejde i vores klub. Det bør dog kun
gøres af lyst.
ET har været formand i 10 år og vil gerne, at der kan tænkes i en ny
formand.
Vi arbejder i nyt klubtøj og bolde. Det kommer i løbet af foråret.
7. april lederarrangement, klubmesterskab for alle samme dag
Hjælperskema uddeles
Indslag for TVsyd vises på skærmen, ”badmintonsporten i fremgang”.
Trænersituationen. Steen Thomsen er der lavet ny aftale med 6.15 -7.30
mandag og fredag for næste sæson.
Senior og talent træning. Anders Junker bliver spillende træner.
• Aktiv onsdag, kan de nu blive medlemmer?
Som det er nu, er der brugerbetaling. Vi har det sammen med gymnastik.
Tror at det fungerer bedst som det er, da det er forskelligt, hvor meget de
er der.
E-sport favner både autister og børn med ADHD, ligeledes i samarbejde
med Billund kommune i at få ledige i job.
Generalforsamling afsluttet kl. 21.40
BESTYRELSENS
SAMMENSÆTNING

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

Referent sekretær Lene Bjerre
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Godkendelse af referat ved Kjeld Kaad Hansen
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