G R I N DSTED B A DMI NT ONK LUB
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 5. december 2019 Kl. 17.00 hos Karsten
Referatnotater:
To do
Tilstede:
Erik Thøgersen(ET)formand
Karsten Westergaard(KW)næstformand
Mie Hovmøller (MH) kasserer
Trine Bergen (TB) USUformand
Lene Bjerre (LB) sekretær
Kurt Elbæk (KE) kontor
Jonas Skyum, SSU
Afbud:
E-sportformand
Kaj Kristensen (KK) MSUformand

1. Godkendelse af
dagsorden
2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 6. november 2019

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

KW har afregnet med DGI

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Alle julekalendere er solgt

Godkendt

Klubtøj er afsluttet
Talent Billund, de vil gerne have, at vi indkalder
forældre. Det vil vi overveje
ET og KW har haft møde med Højbjerg i går.
Ang. holdkamp mellem Højbjerg og Greve d. 28.
januar. kl. 18.00 i Magion
Der bliver scene med stole og rækker med stole på
sider. Der spilles på de 3 midterste baner. Vi skal
stille med linjedommere 20 stk (vil være
passende) sætte op og rydde ned.
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Tilskud til maling af baner fra kommunen er
modtaget.
Netværksmøde i Esbjerg, KW har været med.
Erfaringsudveksling er vigtigt for mange af
klubberne
DM senior skal fra 2021 være i Esbjerg
Vigtigt at vi bakker hinandens arrangementer op
Vores BP cup invitation sendes til hele Sydvest.
5. Nyt fra
kassereren

Regnskab gennemgået, der ser rigtig flot ud.

Der kommer noget i pressen omkring holdkamp
6. Hjemmesiden/
Håndbogen/Pressen mellem Greve og Højbjerg og omkring at vi igen
afholder DM ungdom 2021-2023
7. Opfølgning fra
workshop

MSU

Vi forsøger et nyt møde i foråret. 16. april med
spisning. ET indkalder

ET

ET

8. Nyt fra udvalgene For uddybning af, hvad der foregår i de enkelte
udvalg, henvises til de respektives referater, der
ligger på klubbens hjemmeside
Seniorspillerudvalg SSU
Der er blevet snakket med spillerne omkring
næste sæson. Det er dog for tidligt for dem at vide
noget.
Bestyrelsen vil gøre alt for, at denne sæsons
succes kan fortsætte til næste år og bakke op
omkring spillere og trænere.
Der er talt om at få kontakt til en mental coach.
ET har haft kontakt med Flemming Tiro Lund, der
kan evt. startes et samarbejde op. Han er coach for
flere professionelle sportsudøvere
Talt om, hvad der skal gøres for at
ungdomsspillerne skal komme og se kampene
Julefrokost afholdes lørdag
Der er et par spændende kampe tilbage inden
slutspillet.
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Ungdomsspillerudvalg USU
Der er endnu ikke sket noget omkring
begynderturnering for hold. Vi afventer Steffen
Ruppert
Ultralejr var igen en kæmpe succes. Stor tak til
alle
Juleafslutning d. 18. dec., vi har kun hal 3 og Esport lokalet
Arrangement d. 24. januar bliver til noget.
USU møde i næste uge
Der er nu kommet noget på skrift omkring
workshop U17/19 i Esbjerg, det vil blive sendt
rundt
Der forespørges til om, man på en eller anden
måde kunne få noget single træning ind, da der er
fyldt på talentholdet. Så der primært spilles
doubler til træningen og halvbanesingler. Det vil
ET arbejde videre med. Vi har noget hal tid
torsdag, vi måske kan bruge.

ET

ET

Uddannelsesudvalg UDU
Mads Carstensen skal på skole og det skal Casper
Jensen også. Enten kommer Tobias eller Martin
Hansen til begynderholdet begge dage.
Der er spurgt til, hvordan andre kører
skolebadminton.
0-4 klasse er vigtigst og så gerne flere gange. De
har kontakt hele året rundt med skolerne.
Udfordringen for os er at skaffe trænere, da det er
i skoletiden.
Motionsspillerudvalg MSU
Indbydelse til BP cup
Der er tilmeldt 61 til aktiv onsdag.
Lis har fundet en afløser
De får en ekstra flaske snaps til deres julefrokost
Der er kommet 3000 i tilskud fra DGI for at
tiltrække nye medlemmer
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Stævneudvalg STU
Der underskrives kontrakt på DMU 2021-2023
KW har søgt næste sæsons stævner.
Sponsorudvalg SPU
Kontrakterne Sparrekasse, sport24 og Victor skal
forhandles på ny
Magion partners er en mulighed. Bestyrelsen
bakker op om et tegne kategori 2 til 10.000 om
året, der giver forskellige fordele. Bl. a billetter til
arrangementer i Magion og brug af fitness.
Billetter kan f.eks. bruges i vores præmiespil.
E-sport
Samarbejde mellem skole og e-sport arbejdes der
på.
9. Udtrækning af
præmiespil

Udtrækning december 2019
18, 26, 39, 45, 47, 80, 83, 91, 92, 96
Udtrækning januar 2019
11, 26, 34, 35, 52, 58, 89, 94, 108, 129

10. Evt.

Intet
Mødet slut kl. 19.55

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Mie Hovmøller

Lene Bjerre
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