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

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 4. februar 2021 Kl. 19.00 ved Erik Thøgersen
Referatnotater:
To do
Tilstede:
Erik Thøgersen(ET) formand
Karsten Westergaard(KW) næstformand
Lene Bjerre (LB) sekretær
Trine Bergen (TB) USU formand
Mie Hovmøller (MH) kasserer
Tom Larsen (TL) ny kasserer
Til info er deltagerne testet negativt inden
mødet!!!
Afbud:

1. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 10. december 2020

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Intet

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Restriktioner forlænget, meget uvist hvornår vi
kan komme igang

5. Covid 19,
hjælpepakker fra
BK (Billund
Kommune) og DIF

Vi har haft mulighed for at søge DIF igen, så det
har vi gjort. Får svar her i marts.

Det er muligt at tilmelde kurser via DGI, kurserne
foregår online. Prøv og se hvad de har!

Alle
udvalg

Vi har også fået tilskud fra kommunen.
Der er betalt for forårets haltimer
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Vi vil være opmærksom på afbooking af
weekender fremadrettet.
6. Nyt fra
kassereren,
årsregnskab 2020
fremlægges

Regnskabet gennemgået

7. Hjemmesiden/
Håndbogen/Pressen
/FB

Der er nogle få ting KE er bedt om at rette

8.
Generalforsamling

Generalforsamling forventer vi at flytte, men vi
må tage en dag af gangen. Vi afventer med ny
dato, til vi hører nærmere.

Det ser ud til vi har klaret os trods Corona

Årsberetninger bedes udvalgene sende til ET
senest d. 10. marts
9. DMU individuel
og hold

ET

KE

Alle
udvalg

DMU hold er flyttet til pinse
DMU individuel flyttet til d. 18-20 juni.
Vi afventer med at udpege en styregruppe
ET har lavet aftaler med haller og skoler om
flytning. Der kan blive udfordringer, hvis vi både
skal have overnatning og skolerne skal afholde
normal eksamener på samme tid.

10. Klubtøj 2. runde

Der var ikke så stort et salg i denne runde

11. Træning resten
af sæsonen

ET har haft fat i udvalgene. Vi håber at kunne
forlænge sæsonen indtil uge 24. ET har booket
tider
Ift tilbagebetaling af kontingent, så tilbyder vi i
stedet forlængelse af sæson
DIF og DGI bakker op om, at klubberne ikke skal
tilbagebetale kontingent.

12. 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 opstartet konkurrence i løb, gang og
cykling. Hvor man kan vinde for hver uge.
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Der er lavet 4 grupper
(Seniorspillerne er desværre ikke blevet indstillet
til hædersbevisninger. Nok ikke helt klart hvem
der er ansvarlig for dette)
Ungdomsspillerudvalg USU
Anders Junker er i gang med at kigge på at lave
noget lignende konkurrence på ungdom, for at
holde de unge i form.
Vi har fået mail angående holdturnering ungdom.
De håber stadig, at vi kan spille færdig
Natminton i januar blev aflyst
Vi har ingen, der skal have hædersbevisninger i
2021.
Uddannelsesudvalg UDU
Kurset først i januar blev aflyst
Der er ingen der har meldt sig til dommerkursus.
Motionsspillerudvalg MSU
Glæde over, at der bliver mulighed for at forlænge
sæsonen
Stævneudvalg STU
Vi har fået U15 M med til sparekassecup
Sponsorudvalg SPU
Intet
13. Udtrækning af
præmiespil

Februar 2021
31, 41, 64, 70, 71, 79, 87, 92, 94, 150
Marts 2021
16, 17, 27, 36, 42, 47, 78, 104, 129, 130

14. Evt.

Eri
k
Thø
gers

Mødet slut kl. 20.45
en

Karsten Westergaard
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Lene Bjerre

Mie Hovmøller
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