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

Referat fra GENERALFORSAMLING
Den 10. marts 2016 kl. 19.00 i Magion med spisning først.
Punkter på
Referatnotater:
dagsordenen:
Antal: 13 til stede
Deltagere:
Formand Erik Thøgersen byder velkommen.
1. Valg af dirigent

Kjeld Kaad Hansen vælges til dirigent. Generalforsamlingen er
lovmæssigt indkaldt via Midtjysk ugeblad og klubbens hjemmeside.

2. Bestyrelsens
beretning

Formandens beretning kan læses i sin fulde ordlyd på hjemmesiden.
Udvalgsberetninger kan ligeledes læses på hjemmesiden.
I hovedpunkter:
Medlemstallet har igen været nedadgående. Vi skal fortsætte kampen for
nye medlemmer. Badminton Danmark kommer med forslag til at skaffe
nye medlemmer. Vi vil fortsat have DGI til at lave arrangementer for
skolerne, da vi har fået nye medlemmer gennem disse arrangementer.
I den nye sæson vil vi gøre det helt op til 6. klasse.
Vi har haft træning i Billund igen i år, med 15 spillere tilmeldt.
Vi har haft konsulenter fra DGI til at køre en foreningstest. Vi har i
denne forbindelse drøftet, hvad foreningen skal arbejde hen imod i
fremtiden. Dette arbejde fortsætter
Der har været afholdt workshops ift den kommende kultur- og
idrætspolitik.
Regnskabet er i kraft af vores stævner og DMU stadig positivt, vi skal
finde nye veje til indtægter, når vi ikke længere har DMU
Conventus har givet mange udfordringer.
Ny hjemmesiden har nu kørt to år
Fjerboldens fremtid vil igen blive taget op til overvejelse
DMU gik rigtig godt. 100 frivillige hjælpere. Tak for hjælpen fest en
succes
Præmiespil 90 solgte numre
UDU mangler beretning, det kører ikke optimalt, men det har fungeret.

Generalforsamling d. 10. marts 2016

1

Tak til udvalgene og alle på organisationsplan for deres store indsats.
Tak til medlemmer, deres forældre og trænere
Tak til Den Jyske Sparrekasse og vores øvrige sponsorer
Spørgsmål:
Hvorfor afholder vi træning i Billund?
Svar:
De giver også os spillere i fremtiden og tæller nuværende som
medlemmer under 25, hvilket er meget vigtigt ift tilskud. Vores
fødekæde til fremtiden.
Spørgsmål
Hvorfor indbydes hjælpere fra sparrekassecup ikke til ”tak for hjælpen
fest”?
Svar
Det gjorde de også sidste år
Forslag
At der står voksne som ansvarlig i UDU, da det ellers ikke kan fungere.
Mangler en uddannelseskoordinator.
Svar
Vi er enige, at de har været for unge i år. Der tages for lidt initiativ.
Beretningen godkendes
3.
Regnskabsaflæggelse ved Mie
Hovmøller

Regnskab fremlægges af KW da Mie Hovmøller er på ferie.
Flot overskud
Spørgsmål/svar/kommentarer:
Andre udgifter 71.000, hvad ligger under denne post.
Bl.a. udgifter til lederarrangementer, tak for hjælpen fest m.m.
Regnskabet godkendes.

4. Indkomne
forslag

Ingen

5. Fremlæggelse af
budget til
godkendelse

Budget fremlægges af Karsten Westergaard for 2016
Spørgsmål/svar/kommentarer:
Boldbudget svinger. Vi har haft dårlige bolde i år. Kvaliteten svinger.
Luftfugtigheden står fast i skabet. Vi har en treårs aftale med bolde.
Tidligere blev der holdt boldregnskab for det enkelte hold.
Der spørges til om der holdes korrekt boldregnskab i forhold til
stævnerne. Dette bekræftes.
Der er store mængder brugte bolde. Der bør måske rettes op på at de
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bliver sorteret i forbindelse med træning.
Budget godkendes
6. Valg af formand

Erik Thøgersen er villig til genvalg og vælges

7. Valg af 2
bestyrelsesmedlemmer

Lene Bjerre er villig til genvalg og vælges

8. Valg af 2
suppleanter for
bestyrelsesmedlemmerne

1. suppleant Jane Thomsen. Genopstiller og vælges

9. Valg af 2
revisorer og 1
revisorsuppleant

Revisorer: Kjeld Kaad Hansen og Tom Michelsen villig til genvalg og
vælges

10. Evt.

Angående DGI møde, hvordan skal vi arbejde videre med det. Alle
klubbens medlemmer får en indbydelse til at være med omkring GBK´s
fremtid. Da det er vigtigt alle medlemmer får indflydelse på fremtidens
GBK.
Det er vigtigt at få alle med på banen. Vi mangler medlemmer i for
eksempel USU. Det er nok nemmere at få hjælp til konkrete opgaver.

Karsten Westergaard er villig til genvalg og vælges

2. suppleant Daniel Hess opstiller og vælges

Svend Erik Kristensen genvælges som suppleant.

Dirigent påskønnes med et par flasker rødvin.
Generalforsamling afsluttet kl. 20.05
BESTYRELSENS
SAMMENSÆTNING

Efter konstitueringen har bestyrelsen følgende sammensætning:
Formand: Erik Thøgersen
Næstformand: Karsten Westergaard
Kasserer: Mie Hovmøller
Sekretær: Lene Bjerre
Medlem: Mette Krusborg Madsen

Referent sekretær Lene Bjerre
Godkendelse af referat ved Kjeld Kaad Hansen
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