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

Referat fra GENERALFORSAMLING
Den 5. marts 2020 kl. 18.00 i Magion med spisning først.
Punkter på
Referatnotater:
dagsordenen:
Antal: 14 til stede
Deltagere:
Formand Erik Thøgersen byder velkommen.
1. Valg af dirigent

Kjeld Kaad Hansen vælges til dirigent. Generalforsamlingen er
lovmæssigt indkaldt via Conventus og hjemmesiden.

2. Bestyrelsens
beretning

Formandens beretning kan læses i sin fulde ordlyd på klubbens
hjemmeside.
Udvalgsberetninger kan ligeledes læses på hjemmesiden.
I hovedpunkter:
Der var 327 medlemmer pr. 1. november. Der er kommet 62 ekstra
medlemmer fra aktiv onsdag.
E-sport har færre end sidste år.
Som de øvrige år, har vi arrangeret skolebadminton fra 0. – 4 klasse
Halfordelingsmøde, der er flere der ønsker at bruge hallen og tiderne
bliver mere og mere presset mod kl. 22
Workshop i GBK for alle udvalg, inspiration til fremtiden. Også for at
sammentømre udvalgene. Bl.a. kom der det ud af det, at vi nu afholder
klubmesterskab sammen d. 4. april.
Vi har fået malet badmintonbanerne i hal 3, det betød at vi kunne få en
liga kamp til byen. En kæmpe succes, noget vi håber, vi kommer til at
gentage.
Vi deltager løbende i netværksklubber. Både de små omegnsklubber,
men også med DGI sydvest. Sparrer med hinanden. Bl.a. har det medført
flere deltagere til BP cup for motionsspillere.
Økonomien er fortsat positiv for klubben
Hjemmesiden og håndbogen opdatteres af Kurt. Facebook bliver også
brugt flittigt. Håndbogen i en nyrevideret udgave er lagt ind.
Præmiespil er status quo.
Trine er trådt til som formand for USU. Siden er Heidi trådt til, rigtig
mange gode aktiviteter har vi haft i sæsonen.
Familie badminton bruges mere end sidste år.
SSU har ikke en formand. De har også arrangeret flere ting i løbet af året
Det er nemmere at komme i kontakt med aktiv onsdag, efter det er lagt
ind i Conventus. Der gøres rigtig meget for det sociale.
Første gang nogensinde, der ikke har været noget afsted på trænerkursus.
Stævneudvalg DMU for hold U9 /U11 og for motionister og veteran.
Sparrekassecup for både senior og ungdom
Tak for hjælpen festen stadig et godt deltag.
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DMU skal afholdes i GBK igen 2021-2023.
Jens Kristian Lassen har overtaget e-sport udvalget. Der gøres flere tiltag
for at holde det i gang.
Vi har forskellige sponsorer. Vi har forlænget sponsoraftalerne i år.
Nuværende træner har sagt ja til at forlænge næste sæson. Vores mål er
at tiltrække nye spillere.
Det har krævet et kæmpe arbejde, som ET og KW har varetaget.
Kasserer har gennem nogle år ønsket at stoppe. Alle skal gøre en indsats
for at finde en ny.
Stor tak for godt og konstruktivt samarbejde til medlemmer og forældre
og frivillige i klubben. Tak til vores hovedsponsor Den Jyske
Sparrekasse og øvrige sponsorer.

Spørgsmål:
1. Hvor mange medlemmer er der i e sport?
2. Hvor langt er vi med at få lavet et uddannelses udvalg? Det er
vigtigt at uddanne, men også vigtigt at give trænerne sparring
undervejs.
Svar:
1. E-sport har 79 forskellige medlemmer og 49 aktive i dette halvår.
De har sæsonen delt i 2 halvår.
2. Vi er ikke nået langt. ET går meget i hallen i hverdagen og følger
op på uddannelse
Beretningen godkendes
3.
Regnskabsaflæggelse ved Mie
Hovmøller

Regnskab fremlægges af Mie Hovmøller
Flot overskud
Spørgsmål/svar/kommentarer:
Angående klubtøj har der været ekstra bestilling år. Derudover
træneraftaler med tøj.
Ang. Aktiv onsdags medlemmer. Nu betales der kontingent til
badmintonklubben. Hvad med de andre to foreninger? Hvad siger de
andre til det?
Der er udgifter til halleje, Badminton Danmark mm., som vi betaler.
Vi bruger også ressourcer på at administrere det. Giver ikke overskud.
Tennis har meldt sig helt ud.
Det overskud vi plejer at have er i år gået til gulvmaling i hal 3. Nu har
vi endelig fået brugt nogle af vores penge. Vi vil også bruge penge på at
få vores førstehold til 3. division.
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Hvorfor er omkostningsgodtgørelser fordelt på to. Der gives ikke løn til
medlemmer af bestyrelsen og udvalgsmedlemmer. De får
omkostningsgodtgørelse.
Regnskabet godkendes.
4. Indkomne
forslag
5. Fremlæggelse af
budget til
godkendelse

Ingen forslag indkommet
Budget fremlægges af Karsten W. for 2020
Ingen kontingentstigning
Spørgsmål/svar/kommentarer:
Omkostning af trænere, hvorfor er tallet lavere?
Vi kan måske sparre på andre trænerudgifter, med de aftaler vi laver
Spillere udefra, får de økonomisk kompensation?
Det gør de ikke uden de skal gøre noget for klubben. Vi stod til at miste
træner og flere af vores bedste spillere, så vi har gjort rigtig meget for at
støtte op om fastholdelse
Budget godkendes

6. Valg af formand

Formanden er villig til genvalg

7. Valg af 2
bestyrelsesmedlemmer

Ekstraordinært for i år: Sidste år blev kassereren valgt for et år. Der er
arbejdet på at finde en ny
Mie har indvilget i endnu et år
Karsten og Lene modtager genvalg

8. Valg af 2
suppleanter for
bestyrelsesmedlemmerne

1. Bjarne Pedersen
2. Tom Larsen

9. Valg af 2
revisorer og 1
revisorsuppleant

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

10. Evt.

Hvordan slipper vi udenom negativ rente?
Der har været en fast grænse og vi har været opmærksom på det. Så
måske skal vi investere mere i fremtiden.

Vælges (suppleanter er kun på valg for et år)

Revisorsuppleant: Heidi Due

Er vores præmiespil et godt aktiv?
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Bestyrelsen tager hånd om det og forsøger at få flere numre solgt, med
forskellige tiltag
DGI kampe for motion spilles nu samtidig med senior. Det er et rigtig
godt initiativ. Og gør også noget for fællesskabet. Der er flere i hallen og
man får ansigt på hinanden. Fælles kampråb ☺
Nyt klubtøj til næste sæson er bestilt
Formanden:
Dirigent påskønnes med et par flasker rødvin.

Generalforsamling afsluttet kl. 20.25
BESTYRELSENS
SAMMENSÆTNING

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

Referent sekretær Lene Bjerre
Godkendelse af referat ved Kjeld Kaad Hansen
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