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

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 1. oktober 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
Tom Filtenborg Larsen (deltager)
Afbud:

1. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt
Tilføjelse af punkt
9.a Julekalender
9.b Bestyrelsens pokaler

2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 20. august 2020

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Intet

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Erik Mortensen kone er gået bort og ligeledes
Lars Mikkelsens mor. Der er sendt en hilsen fra
klubben.
Der skulle have været foreningsmøde mellem
håndbold, fodbold, gymnastik og badminton
omkring vores fælles udfordringer. Ex emner som
Corona m.m, men mødet er udsat..
Indberetning af medlemmer sker her 1. november.
Vi skal sikre alle medlemmer er registreret.

Alle
udvalg

31. august var der årsmøde i Badminton
Midtjylland. Båder Erik og Karsten har var
deroppe.
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Der har også været årsmøde i Badminton
Danmark, hvor der blev valgt ny formand.
Lene Bjerre har meddelt, at hun pga sin
stresssygemelding ønsker at trække sig i
bestyrelsen, samt fra øvrige opgaver efter denne
sæson. Der skal derfor findes en ny sekretær og
holdtilmeldingsansvarlig.
Næstformand KW er fyldt 60 år, han siger tak for
gaven. Vi ønsker tillykke
Vi har besluttet, at alle udvalg får tilskud til
juleafslutning og afslutning af sæson og ikke til
yderligere fester i løbet af sæsonen.
5. Nyt fra
kassereren

Regnskabet gennemgået
Vi har stadig et udestående omkring halleje for
marts, april og maj måned. Hvor vi ikke har kunne
bruge hallen pga Corona.
Der er en del flere udgifter på holdtøj end der er
budgetteret med.
Vi har valgt at sende penge retur, for Thomas
Uber cup, der igen er aflyst.
På trods af Corona og fravær af indtægter fra
stævner, har vi stadig et lille overskud.

6. Hjemmesiden/
Håndbogen/Pressen
/Facebook

Der har været lidt problemer med hjemmesiden
omkring billeder, det er løst igen.
Der har været rigtig fine artikler omkring vores
holdkampe. Vi håber det kan fortsætte.
Netavisen skriver gerne.
Ny facebook gruppe for Grindsted
badmintonklub.

7. DMU

Der har været afholdt LBS, der var under
halvdelen tilmeldt. Der var regler for tilskuere
m.m.
Vi afventer hvad der sker omkring Covid 19 og
hvad der sker ift øvrige stævner. Der sættes ikke
en masse i gang. Badminton Danmark har jo også
indsigelser omkring overnatning m.m.
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8. Klubtøj

Bestillingen har ligget på samme niveau som
sidste år.

9. Præmiespil
Idéer til at vi får
solgt lodder

Erik Mortensen er stoppet som ansvarlig for
præmiespil.
Vi kan for eksempel gå rundt til holdkampene og
se om nogle vil købe.
Der kan ex. gives et betalt præmienummer (for et
år) som præmie i andre sammenhænge.
Mie Hovmøller melder sig som ny ansvarlig. Er
dog ikke ansvarlig for at lave aftale med
gavekorts-sponsorer.

9. a Julekalender

Der er taget billeder
Der er taget kontakt til de forskellige sponsorer.

9.b Bestyrelsens
pokaler

Der er forlag til GKSI pokalen og lederpokalen
som drøftes.

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
Holdt deres første møde 14. september, der har
været en fantastisk opstart.
Holdkampspillernavne meldes ud senest mandag
inden holdkamp.
Der er forskellige aktiviteter planlagt i løbet af
året. Fest d. 24. oktober.
Ungdomsspillerudvalg USU
Der er i år meldt 5 hold til turnering. Der er bestilt
trøjer til alle.
Ultralejr bliver 20.-22. november. Der har meldt
sig 3 trænere. Det skal koste 250 kr. i år. Vi må
aftale nærmere omkring overnatning, når vi
nærmer os.
Randi er trådt ud af USU. Der er brug for at flere
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kommer med i arbejdet.
Der har været netværksmøde (Billund kommune)
i Kroager. De sidder også med samme udfordring
med at skaffe forældre. Det var et rigtig godt
møde denne gang. Det er vigtigt for os, at kunne
bidrage til at holde deres klubber i gang, spillerne
nogle gange søger herind.
Der afholdes begynderturnering i Grindsted d. 25.
oktober.
Vi søger forskellige tilskud til
medlemsrekruttering.
Uddannelsesudvalg UDU
Træningsholdene kører og nogle har været på
hjælpetrænerkursus.
Vores begynderhold mandag har der kun været
max 6. Derfor er der nu kun 1 træner.
Motionsspillerudvalg MSU
Verner Hess er afløst af Jørgen Mark
Årets motionist er valgt
Motionsdag afholdes på søndag, det kan risikere
at blive aflyst pga manglende tilmeldinger.
Stævneudvalg STU
Der er kommet et nyt turneringssystem
Turnement planner, som vi skal have op at køre til
næste stævne. I stedet for Cup 2000. Dem ved
dommerbordet skal oplæres
Seniorstævnet bliver med overnatning, men uden
aftenfest.
Vi kan forvente at politiet kan finde på at dukke
op til stævner m.m. ift om vi overholder Covid 19
retningslinjer.
Ældretræf d. 22. oktober afholdes også uden det
sociale. Det er et DGI arrangement.

Sponsorudvalg SPU
Intet
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11. Udtrækning af
præmiespil

Oktober 2020
4, 15, 20, 21, 28, 48, 67, 70, 95, 122,

12. Evt.

Intet
Mødet slut kl. 21.05
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Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Lene Bjerre

Mie Hovmøller
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