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

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 30. januar 2020 Kl. 18.00 i Magion
Referatnotater:
To do
Tilstede:
Erik Thøgersen(ET)formand
Karsten Westergaard(KW)næstformand
Lene Bjerre (LB) sekretær
Trine Bergen (TB) USU
Mie Hovmøller (MH) kasserer
Afbud:

1. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt
Der indskydes punkt 9, Generalforsamling

2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 5. december 2019

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Intet

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Fantastisk arrangement i tirsdags fra Ligakampen
mellem Greve og Højbjerg
Vi er gået væk fra at tegne Magion Partners, da
det ikke var aktuelt alligevel.
Mental coaching var et rigtig fint arrangement.
Det har rykket rigtig meget ved nogen. KW har
talt med dem efterfølgende, hvis nogen har brug
for at fortsætte, skal vi have talt om hvorvidt
klubben støtter op om dette.

KW, ET

Alle udvalg skal være opmærksom på, at der skal
indstilles til hædersbevisninger.
Klub og lederarrangement bliver d. 4. april efter
klubmesterskab. Denne gang på Morsbølvej
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5. Nyt fra
kassereren

Regnskabet gennemgået, det tegner til at blive et
rigtig fint overskud.
Der korrigeres for bolde i regnskabet for 100 rør,
som var på lager.
Der har været spillet ekstra i hallen helt frem til
sommerferien. Dette har givet ekstra halleje og
dermed også øget boldforbrug.

6. Hjemmesiden/
Håndbogen/Pressen

Der har været rigtig god dækning på Ligakamp og
hjemmekampe
Det kunne være fint, hvis der på hjemmesiden kan
stå datoer for familiebadminton under USU.

ET, KE

Ved rettelser skrives direkte til Kurt eller Erik
7. Opfølgning fra
workshop (møde
MSU, SSU, USU)ny mødedato

Der er brug for ny mødedato. Flyttes til d. 23.
april. Erik indkalder

ET

8. DMU

Der er sendt en forespørgsel ud på overnatning til
DMU til alle tre år til skolerne.
Booking af haller er der også gang i. Vi er ude i
en radius af max 35 km

ET

Der skal nedsættes en styregruppe:
Der er brug for en til
Indkvartering:
Tilmelding (klubkontakt):
Transport, busser:
IT ansvarlig: KE, (pakning) TB, MH, ET
Forplejningsdel (uddelegeres til Magion)
Sociale arrangementer: TB
Presse: ET
Overordnet stævne ansvarlig: KW
Informationen:

KW, ET

Årsberetningerne bedes sendes til ET senest
udgangen af uge 8

Alle
udvalg

Erik, Karsten og Lene er på valg.
Indkaldelse foregår via Conventus og
hjemmesiden.

ET

9.
Generalforsamling
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10. 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
Danmarksserien rykkede i nedrykningsspillet.
2. holdet er i oprykningsspil.
Der har været spillermøde
Status på den kommende sæson. Vi vil som
bestyrelse gøre rigtig meget for, at holde på de
spillere der er nu, så vi har kontakt til spillere
udefra. Der arbejdes videre på løsninger.

ET, KW

Ungdomsspillerudvalg USU
Susanne fra Skovlund har pt. kun 3
minitonspillere og fra Sdr. Omme er der heller
ikke noget. Så der kommer ikke noget samarbejde
op at stå.
Netværksmøde i Vorbasse, der var kun få. Der er
ikke fulgt op på begynderholdturnering. Der er nu
sat en dato 13. september 2020. TB kontakter
omegnsklubber og laver invitation. Der er lavet en
facebook gruppe, hvis der er arrangementer i de
forskellige klubber.
Møde angående fælles stævnedag d. 4. april.
Der var fredagsarrangement med bordfodbold.
Der var 25 tilmeldt. Super sjovt arrangement
ISI cup der er godt gang i tilmeldingerne.
ET beder KE ændre stævnerefusion til min 500 kr. ET
TB har lavet skema, der kommer til at ligge på
hjemmesiden.
LB forhører sig om muligheden for singletræning
for talentholdets spillere.
Uddannelsesudvalg UDU
Intet
Motionsspillerudvalg MSU
Der har været afholdt BP cup. Der var 70 tilmeldt
fra 13 klubber. Det var et fantastisk arrangement.
Mange nye klubber. Det har båret frugt at få
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arrangementet ud gennem DGI. Sponsor er klar
igen næste år
Stævneudvalg STU
DM for hold U9/U11 og veteran skal afholdes her
i foråret. KW er i gang med aftaler.
Sponsorudvalg SPU
Alle skal fornyes.
Både Sparrekassen, sport 24 og Victor.
Sparrekassen har også tidligere sponsoreret DMU

ET, KW

E-sport
ET har haft møde med Jens Christian.
Der er en træner der er sygemeldt. Derfor er
skoleforløb sat i bero
Der er flere trænere der er stoppet. En ny er trådt
til. Men der mangler stadig og det er svært at
skaffe. Der skal være fokus på er trænere og
forældreopbakning den næste tid.
De har ikke overblik over økonomien, da de
stadig ikke har en kasserer, de anbefales at
kontakte KW.
Fremover holder de deres egne arrangementer, for
at få noget klubliv.
10. Udtrækning af
præmiespil

Februar 2020
10, 33, 36, 37, 71, 83, 96, 101, 111, 129
Marts 2020
10, 12, 23, 41, 47, 64, 67, 78, 85, 104

11. Evt.

KW har reserveret 50 billetter til Thomas Ubercup
d. 20. maj i Århus. KW har bestilt bus. De kører
fra Magion kl. 16.30.
Egenbetaling pr. mand 150 kr.
Tilmelding senest d. 14. februar på Conventus
Mødet slut kl. 21.00

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Lene Bjerre

Mie Hovmøller
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