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

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 30. april 2020 Kl. 19.00 via teams
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

2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 30. januar 2020

Godkendt, underskrives ved næste fysiske
bestyrelsesmøde

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Intet

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Der er ikke længere lagt op til, at vi skal betale
haltider, mens vi ikke har trænet. Hallen vil dog
modtage de 100 % i tilskud fra Billund kommune.

5. Nyt fra
kassereren

Alle ungdomstrænere har modtaget
omkostningsgodtgørelse.
Vi får selvfølgelig ikke de 85.000 vi har
budgetteret med for veteran stævne.
Der kan søges støtte via Badminton Danmark. Vi
har endnu ikke kendskab til kriterier.

6. Hjemmesiden/
Håndbogen/Pressen

Der vil blive lavet en pressemeddelelse omkring
mål for vores 1. hold, når alt er på plads.
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7. E-sport

Firmaidræt vil kontakte E-sport omkring
overdragelse.

8. DMU

Der er ikke sket noget på dette område
Vi har ca. 120 baner reserveret for de næste 3 år.
Der bliver behov for 150 baner om fredagen. Der
var over 1500 tilmeldt til Varde
Styregruppe endnu ikke på plads.

9. Corona, hvordan
forholder vi os,
kompensation
m.m.

Vi ved endnu ikke om U9/U11 hold bliver aflyst.
På Badminton Danmarks hjemmeside kan man
læse, hvordan man skal forholde sig, hvis man
ønsker at starte træning.
Vi holder øje med alt, hvad vi kan søge af støtte.
Da vi risikerer at miste 150.000 fra vores 2
stævner
Hjælperfest bliver vi nødt til at aflyse.
Vi har undersøgt udendørs bolde. De er dog ikke
som lovet, så det arbejder vi ikke videre med.
Forslag, at formanden laver et skriv omkring
status. For at motivere vores spillere til at spille
næste år.

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
Der er lavet endelig aftale med Martin Fåborg
som træner.
Opstart hvis muligt 3. august. Første arrangement
også planlagt.
Sofie stopper i klubben. Flytter til Ålborg. Vi ved
endnu ikke, hvor vi er omkring pigerne fra
Højbjerg. Der er intet afgjort, da op og
nedrykning ikke er på plads. Vi skulle gerne bruge
flere piger.
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Ungdomsspillerudvalg USU
Det er vigtigt, at vi får nogle eksterne trænere til
holdene til nogle enkelte træninger. Det skal vi
arbejde på næste sæson. Det er altid godt for
spillerne med nye input.
Der skal afholdes et USU møde, da vi skal have
uddelt nogle pokaler til vores ungdomsspillere.
Der afventes med at undersøge interessen for
begynderstævne med omegnsklubber.
Det store netværksmøde d. 20. maj er aflyst
Lille netværksmøde udsat
Trine sender mail ud om stævnerefusion
Der har ikke været nogen udmelding fra Billund
kommune omkring ny dato for
hædersbevisninger.

Uddannelsesudvalg UDU
Erik har lavet en ny træneroversigt.
Der skal mange af sted på trænerkursus næste
sæson. Hvis vi er mange, kan vi lave noget
internt.
Motionsspillerudvalg MSU
Der skal være afsked med Verner Hess og findes
en afløser
Stævneudvalg STU
Se ovenstående punkter omkring stævner
Sponsorudvalg SPU
Kontrakter med hovedsponsor er på plads.
Klubtøj forventes at blive til sæsonstart. Der er
ikke lavet aftale med Sport24 endnu
11. Udtrækning af
præmiespil

KW

April 2020
28, 52, 58, 64, 75, 83, 86, 101, 104, 108
Maj 2020
2, 4, 37, 51, 63, 65, 70, 76, 87, 111
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Juni 2020
11, 14, 33, 53, 55, 57, 81, 94, 108, 111
12. Evt.

Bestyrelsesmøder for næste sæson fremsendt.
18. august ændres til 17. august
Mødet slut kl. 20.30

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Lene Bjerre

Mie Hovmøller
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