G R I N DSTED B A DMI NT ONK LUB
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 10. december 2020 Kl. 17.00 hos Karsten
Referatnotater:
To do
Tilstede:
Erik Thøgersen(ET)formand
Karsten Westergaard(KW)næstformand
Mie Hovmøller (MH) kasserer
Lene Bjerre (LB) sekretær
Kaj Kristensen (KK) MSUformand
Jonas Skyum (SSU)
Lars Mikkelsen (USU)
Tom Filtenborg Larsen
Afbud:
Kurt Elbæk (KE) kontor
Trine Bergen (TB) USUformand

1. Godkendelse af
dagsorden
2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 1. oktober 2020

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Intet

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Medlemstallene er indberettet til kommunen, 238
medlemmer
Børneattester indberettet

Udsat til næste møde

Tournament planner, som er det nye
turneringssystem, har der været kursus i
Julekalendere er gået fint, dog er ikke alle solgt i
år.
ET er blevet kontaktet af Lars Volmer vedrørende
en film omkring det at være frivillig. Dette er sat i
bero pga Corona
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5. Nyt fra
kassereren

Regnskab gennemgået, der ser rigtig fint ud, trods
Corona

Der er ikke meget at skrive om
6. Hjemmesiden/
Håndbogen/Pressen Facebook er blevet brugt, til det der har været
Netavisen har også artikler
7. DMU

Vi er blevet kontaktet om vi ønsker 4 år. Det har
vi accepteret med forbehold.
Vi vil starte en styregruppe op, så vi ved hvem vi
har. ET sender mail ud efter jul

8. Klubtøj 2. runde

Der er sendt mail ud til spillerne

9. Covid 19,
hjælpepakker,
restriktioner m.m.

Vi har søgt hjælpepakker til manglende
stævneindtægter m.m. og har modtaget støtte

10. Nyt fra
udvalgene

For uddybning af, hvad der foregår i de enkelte
udvalg, henvises til de respektives referater, der
ligger på klubbens hjemmeside

ET

Der er restriktioner på senior og motion
Vi skal virkelig være gode til at overholde det

Seniorspillerudvalg SSU
Der er kommet to nye medlemmer i SSU
Der er masser af ambitioner på seniorholdet, det
synes de er godt. Dog også utrolig vigtigt, at det
sociale prioriteres.
Det har været lidt svært med aktiviteter, da alt er
aflyst.
ET har haft spillersamtaler med nogle af spillerne.
Hvordan de har det, trives, ambitioner m.m.
Det er noget ET også vil gøre fremadrettet. Det er
utrolig givende.
Holdturneringerne udskudt til marts. Der bliver
ikke spillet oprykningsspil.
Men man spiller grundspillet færdigt og kun nr. 1
rykker op.
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Det er ok at bytte spillere rundt fra uge til uge.
Lige nu træner 2. holdet og 1. holdet hver for sig.
ET tager en snak med Martin Fåborg om at det er
OK, når bare det ikke er til samme træning

ET

Ungdomsspillerudvalg USU
31 tilmeldte til Ultralejr. Det gik godt
Juleafslutning var planlagt, men er aflyst grundet
Covid 19. Holdene holder selv noget, hver for sig.
Natminton i januar, men vi må se om vi kan
Måske er Jakob Ølgod klar på at være med i USU
Der er lavet et årshjul for at skabe overblik over
sæsonens opgaver og arrangementer
Uddannelsesudvalg UDU
Der har været nogle afsted på trænerkursus og
nogle skal igen i januar.
Mads Carstensen skal på skole, så Troels og Trine
skal være trænere på det hold.
Motionsspillerudvalg MSU
Det var møde i fredags.
Der har været afholdt motionsdage.
Nytårsstævne (kommunemesterskab) bliver ikke
til noget
Anders Krog er sponsor, der afholdes en intern BP
cup
Der spilles i bobler og det har givet nogle
udfordringer, som forsøges løst
Aktiv onsdag er hårdt ramt af Corona, der
kommer ikke mange. Det er en udsat gruppe
Der er kommet 4 nye medlemmer
Kontingentsatser er ikke korrekte på
hjemmesiden, det skal opdatteres

KE

Jørgen Mark afløser Verner Hess i udvalget
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Den årlige julefrokost er udsat
Stævneudvalg STU
Der er søgt stævner til den kommende sæson. Der
er søgt de samme.
Seniorstævnet blev aflyst
Sponsorudvalg SPU
Vi har fået det fulde beløb af sponsorpenge,
selvom vi ikke af kunne afholde vores stævner
KW har været ude og indhente præmier til vores
præmiespil.
11. Udtrækning af
præmiespil

Udtrækning november 2020
4, 16, 32, 37, 70, 84, 88, 108, 130, 150
Udtrækning december 2020
13, 14, 38, 43, 50, 66, 67, 72, 82, 142
Udtrækning januar 2021
2, 17, 29, 31, 45, 53, 58, 70, 81, 150

12. Evt.

Intet
Mødet slut kl. 19.20

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Mie Hovmøller

Lene Bjerre
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