Referat fra bestyrelsesmøde 20/8-20

-

Referat fra sidst godkendt
Sommersjov man/tirs uge 27 blev vi bevilliget 1540 kr til
Sommerferiebadminton 29,30,31 fik vi også bevilliget stort beløb til og det var igen i år en succes
Fra uge 24 spillede talent og senior igen

-

30 sep afvikles sportsgalla i magion

-

Årsmøde badminton midtjylland afvikles 31/8-20

-

12 sep afvikles ligeledes møde i badminton danmark i kolding, Erik deltager.

-

I hal 3 er der kommet en skillevæg op , grundet gymnastisk ønsker flere hold opdelinger,
gymnastisk har selv haft stor egenbetaling til denne . ved leje af hallen lejer man hele hallen .

-

Der er ingen reservationer af haller i ferier (skriv fra magion) , alle foreninger kan indtil 1 okt
afbooke tider.

-

Bestyrelsen har sendt skriv til jesper dahlmann , hvad ønsker de unge mennesker ??, pt afholdes
der ikke gym fester olign , vi vil som forening gerne bidrage til at de kan booke en hal olign til spil ,
hygge, social samvær UDEN ALKOHOL , for at de unge mennesker kan mødes et sted .

-

Fra kasseren er der kun nyt i form af kontigenter der tikker ind .

-

E-sport er lukket og overdraget til firmaidræt.

-

På hjemmesiden er der stort spring fra overskrift til bund , det kigger kurt på .

-

Hvilke ambitioner har senior ?? , Erik har kontaktet rene for at få lidt i pressen , samt reklame for
første hjemmekamp 5 sep.

-

Foreningsmøde i sep ang den omtalte nye hal , som er forslået i længe at skulle ligge ved vestre
skole . forslag herom er også at den kunne ligge ved lynghallen el ved magion , så håndbold,
fodbold, badminton kunne bruge dennes dobbelthal . Erik laver skriv til kommunen.

-

Der kommer et springcenter i forlængelse med fitness i magion.

-

DMU 2021 , 9-11 April , Arbejdsgruppe skal nedsættes, vi mangler : Transport, indtjekning,
tilmelding, information, skoler , forplejning . En ide kunne være at afholde et møde med forældre,
spillere, udvalg , HVEM GØR HVAD ?? og tager ansvar for det . vi er nødt til pt at afvente
nogle uger pga covid 19

-

Vi har fået 66000 i hjælpepakke

-

Retningslinjerne skal strammes op , vi undres hvor sprittet er blevet af i hallerne, Erik forhører sig .

-

Skolebadminton er klar igen , lynghede skolen 0-5 kl , privatskolen samt vestre skole har vi ikke
hørt fra endnu.

-

Det nye klubtøj fra victor er på trapperne.

-

SSU: har afskaffet ”tasken med trøjer” til holdkamp , de vasker hver deres t-shirt og medbringer
selv , ved forglemmelse vanker der bøde på 150 kr. ønsker om fys , der snakkes med martin fåborg
om han har erfaring med dette, samt martin vil være obs på mental coaching hvor der er behov
ellers må der drøftes om flemming tiro skal på banen igen .
Udskiftning i ssu , Nanna træder ud og betina vender tilbage .
De har haft et super godt trænermøde , hvor martin gav udtryk for sine forventninger og
ambitioner, der kan evt komme lidt udskiftning ved de store kampe.

USU:
Randi er trådt ud af usu . vi har ingen ny fundet endnu .
Vi vil ved kommende opstarts arrangement orientere forældrene om at hvis tiltagene for deres
børn skal fortsætte må de bidrage i usu .
Begynderhold tunering i sep med omkringliggende byer i kommunen er lidt i bero , grundet
manglende medlemmer i usu .
Som skrevet øverst afholder vi opstartsarrangement 3 sep med rundbold og grill hygge med
forældre.
Den kommende tid vil ultralejren planlægges hvis covid 19 tillader dette.
Der har været stort fremmøde på holdende efter ferien , de unge mennesker har savnet deres
badminton . miniton ganske få , vil plejer at ændre sig de kommende uger .
Morgentræning er fortsat tirsdag morgen med thomas jensen .

UDU:
Trænerne er kommet godt i gang . Nogen skal på hjælpetrænerkursus 29-30 Aug.
MSU:
Werner er som bekendt holdt. Msu er på udkig efter nyt emne.
Starter op 2 sep , kører deres motionsstævner som de plejer.
Årets motionist er fundet.
Når man hverver et nytmedlem får man nedsat kontigent, gælder også aktiv onsdag . der er flot
tilmelding og de er godt tilfredse med online tilmelding .
Der skal laves et skriv i pressen hvornår de starter op osv.

STU:

Stævne 31/10- 20 , hal 3 ønskes hvis julemesse aflyses.

Præmiespil for juli, august , september
Juli: 16-30-31-34-50-65-74-79-81-92
August: 16-17-47-50-52-58-61-65-71-142
September: 14-38-42-57-65-70-79-119-126-150

