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

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 5. maj 2021 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 Larsen (TL)
Afbud:

1. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 4. februar 2021

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Intet

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Sæsonens kampe annulleres fra 1. div til
Danmarksserie. Næste sæson bliver der derfor lidt
rabat på tilmelding til holdturnering.
Der sker ændringer til afvikling af holdkampe til
næste sæson. Man møder samme hold hjemme og
ude. Ikke noget slutspil.
Halfordelingsmøde d. 10.5, der sker nok ikke de
store ændringer.

ET

Tilmelding til sommersjov er vi tilbudt igen. Det
er uge 26 og 27. Der arbejdes videre med at finde
trænere.

ET
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Repræsentantskabsmøde d. 29. maj. Der er to
kandidater på valg. Foregår virtuelt fra kl. 10-12.
Der er tilmelding til mødet. Tom undersøger om
han kan deltage.

TL

Billund kommunes bookingsystem af haller er
opstartet.
Vestjysk Bank har kontaktet os, angående
omdeling af flyers i Midtbyen og Østbyen. Dette
vil vi gerne hjælpe med.
Skolebadminton er aftalt med Lynghedeskolen.
Privatskolen er kontaktet. Steffen Rupert er
udfordret, da han mangler trænere.
5. Nyt fra
kassereren,
årsregnskab 2020
fremlægges

Trods nedlukning har vi stadig overskud.

6. Hjemmesiden/
Håndbogen/Pressen
/FB

Der er blevet rettet lidt på hjemmesiden.

ET

ET

Håndbogen er opdateret. Museumsudvalget har
forespurgt, om de kan få den på deres museum.
Det må de gerne.
Der er kommet lidt spørgsmål fra pressen i
forhold til Corona.

7.
Generalforsamling
pokaler m.m

Fra i morgen må vi mødes 25 personer. Så vi skal
have sat en dato.
Generalforsamling kan afholdes d. 26. maj.
Varsles 14 dage før

ET

ET undersøger, hvem der fik pokalerne.
8. DMU individuel
og hold

Sidste frist for uofficielt DMU for hold var
søndag/i går (for nogle Sjællandske klubber). Der
kommer mail ud.
Grindsted står for afholdelse af kampe i 5 haller
lørdag, søndag 6 haller, mandag ser det ikke ud
til, at der er hold nok. Bemanding er næsten på
plads.

ET

Der må kun være 8 hold i hver række, så nogle
skal spille kvalifikationskampe.
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DMU individuelt er stadig tvivlsom. Står til
afholdelse 18-21. juni. Indtil videre 100 i hallerne.
Det er ret sikkert, at der ikke bliver bus eller
overnatning.
9. Covid 19

Vi har haft lukket ned for træningen i denne uge.
Der har kun været fuld forståelse.
Aktiv onsdag er de fleste vaccineret, men ikke
alle. Lukkes ned for en sikkerheds skyld.
Afhængig af smittetal starter vi ud igen. Vi følger
skolerne i forhold til opstart.
Alle skal vise en negativ Coronatest, hvis de er
over 15. Det er foreningernes eget ansvar at sikre
dette. Det vil skulle kontrolleres på senior og aktiv
onsdag.

10. Mødedatoer
21/22

11. Nyt fra
udvalgene

Næste bestyrelsesmøde er d. 3. juni. kl. 17.00
Da både Naya og Tom har træning, vil det blive
forskelligt om det er onsdag eller torsdag der
afholdes møde næste sæson. ET sender nye datoer

ET

For uddybning af, hvad der foregår i de enkelte
udvalg, henvises til de respektives referater der
ligger på klubbens hjemmeside
Seniorspillerudvalg SSU
Der har ikke været så stor opbakning til
udendørstræning.
Ungdomsspillerudvalg USU
Mødet i USU udsat til næste uge pga høje
smittetal.
Trine har studeret håndbogen og alle
ansvarsområder er printet ud og uddelegeres.
Årshjul skal laves til næste sæson. Aktiviteter skal
placeres.
Det vil blive taget op, om der skal laves noget til
afslutningsarrangement inden sommerferien.
Ungdom har spillet med meget stort fremmøde.
Også god opbakning, da der var udendørstræning.
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Uddannelsesudvalg UDU
Trænerkurser aflyst grundet Corona
Motionsspillerudvalg MSU
Er klar til at komme i gang, så snart der åbnes op
Stævneudvalg STU
Intet
Sponsorudvalg SPU
Vi har fået en vinbutik mere med i præmiespil.
12. Udtrækning af
præmiespil

April 2021
33, 39, 44, 57, 58, 63, 101, 104, 118, 146
Maj 2021
3, 26, 30, 40, 41, 45, 46, 55, 62, 134
Juni 2021
3, 23, 35, 46, 52, 58, 64, 89, 90, 134

13. Evt.
Mødet slut kl. 19.45
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Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Lene Bjerre

Mie Hovmøller
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