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

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra GENERALFORSAMLING
Den 10. marts 2011 kl. 19.15 i Lyngbowl
Referatnotater:
23 tilstede
Formand Erik Thøgersen byder velkommen.

1. Valg af dirigent

Kjeld Kaad Hansen valgt til dirigent. Generalforsamlingen er lovmæssigt
indkaldt via Midtjysk ugeblad.

2. Bestyrelsens
beretning

I hovedpunkter:
Bestyrelsen: Lene Bjerre tiltrådt i den vakante stilling som sekretær og
Lars Jensen trådte ud, her tog Peter Skov over
Stor tak til de frivillige hjælpere i udvalgene
Medlemstal oplyst til kommunen. Tilbagegang på ca. 20 medlemmer.
Budgetteret med stort underskud. Overskridelse på mange poster.
Kommunale tilskud er desværre frafaldet til uddannelse
Sponsorarbejdet har ikke været aktivt i dette år
Lederpleje: Denmark Open tur, erkendtlighed til jul og klubfesten
Håndbogen har ikke gennemgået de store forandringer
Hjemmesiden forsøges opdateret, indlæg bruges flittigt
Klubbladet oppe på 29. årgang
DMU til Grindsted i 2012 og 2013.
Glæde os over Magion skyder i vejret
Tilsagn til Magion på 100.000 nu og 100.000 når DMU afholdes
Magisk lørdag er afholdt for at støtte Magion
Karsten meldt ind i hovedbestyrelsen DBF, repræsentant for midtjylland
Kristian Sørensen fik idrætspris
Præmiespil ca. 100 medlemmer, let frafald
Stor tak til alle udvalgsmedlemmer
Afgang i udvalg/bestyrelsen: Tom Michelsen, Peter Skov, Marianne
Højgaard
Fokus i det nye år:
Udvalg skal besættes, vi skal stramme op på økonomi
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe snarest til DMU (tegnet for 2 år)
Magion klar 2012, forhåbentlig flere træningstider, evt. derfor hverve
flere medlemmer
Tak til alle på organisationsplan, tak til sponsorer, medlemmer og
forældre.
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Udvalgsberetninger i deres fulde ordlyd på hjemmesiden.
Formandens beretning kan også læses på hjemmesiden.
Spørgsmål:
Flere ældre, kommunen ønsker aktiveres men et problem at vi evt. bliver
nødt til at fravælge medlemmer over 25, da vi så ikke kan få tilskud.
Hvad kan vi gøre?
Folkeoplysningsudvalget samt børn-og kulturudvalg har haft emnet
oppe. Der er foreslået at man ikke tæller, når man bliver over 62 år.
Politikerne er opmærksomme på problemet men ser ikke ud til at ville
ændre det.
Der spørges til om der kan stiftes en ældregruppe. Det vil dog betyde de
skal betale 50 % af hallejen selv.
Om klubbladet evt. skal digitaliseres for at spare penge?
Dette diskuteres. Vi har kun mailadresse på 20 %. Spørgsmålet er om
det bliver læst på samme måde.
Beretningen godkendes.
3.
Regnskabsaflæggelse ved Tom
Michelsen

Nyt regnskabsprogram anskaffet, da der intet økonomisystem er i
BadmintonPeople.
Gennemgang af driftsregnskab
Meget større underskud end forventet fordelt på forskellige poster.
170.521 kr. i underskud i stedet for de forventede 75.000
Spørgsmål:
Hvorfor underskud på boldene?
Vi har fra bestyrelsen undersøgt hvorfor. Der har også været et stort
svind. Pludselig er 40 rør sidste år væk og 20 rør nu. Kurt tæller bolde op
x 1 ugl. Registrering har været den samme de sidste 5 år. Der er et
overforbrug af bolde til træningerne som skal strammes op.
Indtægter fra formiddagsbadminton?
Formiddagsbadminton ingen indtægter endnu, men de indkræves når
sæsonen slutter. Dette skal evt. ændres til næste år, da vi har pligt til at
medlemmerne indberettes inden 1/10. Alle skal betale et kontingent til
klubben.
Ligestilles med andre aktiviteter i GBK. Drøftes videre i MSU.
Der henvises til referat fra juni. Det har været en prøveperiode. Der skal
kigges på, hvordan det skal køres til næste år.
Regnskabet godkendes.

4. Indkomne
forslag

Ingen
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5. Fremlæggelse af
budget til
godkendelse

Budget fremlægges af Tom Michelsen
Spørgsmål:
Ændring af sponsorindtægter?
Ændres, da vi i år ikke har inkasseret fra vores sponsorer.
Halleje?
Aktivitet nedsættes efter april, derfor kan udgift til hal lejen nedsættes
Uddannelse?
Kommunalt tilskud bortfalder
Kontingentændringer nuværende år?
Kontingent ændret 120 kr. op og ned hold 3 og 4, udvalgene er spurgt.
Ikke mange vil have de sene tider. Når Magion kommer er det løst.
Der kan fjernes ½ time på nogle motionshold, så de kun spiller 1½ time.
Stævner?
Stævneudgifter sat ned, samme aktivitet, men vi slæber på gammelt
kørselsgodtgørelse, som bortfalder. Hvilket forklarer dette.
Tilskud til Magion?
Skal det ind i driftsregnskabet. Er en ekstraordinær post adskilt fra
driftsregnskabet.
Er der gjort overvejelser om betaling af en evt. kasserer. Det kan blive
aktuelt fremover?
Der er jo klubfest mv. der er gratis for medlemmer i organisationen.
Tællerne får en skilling, vi vænner dem måske til at få noget for at
hjælpe.
Trænerudgift for stor?
Trænerudgift er godt givet ud, da det kan betyde flere spillere der betaler
kontingent.
Gerne betale mere for en god træner.
Kontingent er meget billigere end i andre klubber.

6. Valg af kasserer
samt suppleant
for denne
7. Valg af 1
bestyrelsesmedlem
8. Valg af 2

Budget godkendt
Mie Hovmøller foreslået, hun vælges
Tom Michelsen vælges som suppleant
Peter Skov har ikke ønsket genvalg. Bestyrelsen foreslår Lars Mikkelsen.
Han vælges.

Peter Skov vælges som 1. suppleant og Charlotte Mohr som 2. suppleant
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suppleanter for
bestyrelsesmedlemmerne
9. Valg af 2
revisorer og 1
revisorsuppleant
10. Evt.

Revisorer: Kjeld Kaad Hansen og Erik Poulsen vælges.
Svend Erik Kristensen vælges som suppleant.
Differentieret kontingent er det en mulighed?
Betaling for den tid man er der eller efter hvor mange gange man træner.
Vi skal betale for alle baner når der lejes en. Sådan er det ikke i Billund.
Træningshold 5 åbner op for banesalg næste år (der spiler 14 på holdet).
Vi skal passe på det ikke går ud over det sociale fællesskab.
BKI står for halfordeling i det nye Magion.Vi skal ikke have flere
halfordelingstimer end der er medlemmer til. Det giver også mulighed
for flere træningstimer til de bedste.
Vi skal offentliggøre at vi har ledige baner. Der mangler et
administrationssystem for dette. Det står i årsberetning for MSU.
Det vigtige ift Magion er at vi forbereder os i rigtig god tid. Det gælder
at alle udvalgene kommer med en handlingsplan.
Det skal evt. drøftes også med forældre.
Formanden:
U 15 spiller Mark Mohr har haft en utrolig fremgang i klubben. Rigtig
flot resultat til EM. Var til DM sidste weekend. Fik bronze i herresingle
og mix.
Til DM for U13 nåede Anders Junker til kvartfinalen.
Tak til Tom Michelsen for 4 år på posten, overrækkes vin fra klubben.
Flidspokal overrækkes til Kaj Kristensen for et rigtig godt arbejde i
MSU.
Marianne Højgaard stopper som formand i stævneudvalget.
Peter Skov stopper i USU og bestyrelsen.
Tak overrækkes ved senere lejlighed for deres arbejde
Lonni Lorenz overtager for Marianne i stævneudvalget.
Tak til dirigenten.

Tom Michelsen siger tak til bestyrelsen for nogle spændende og gode år.
Tak til Mie for det kæmpe arbejde med det nye regnskabssystem. Tak til
udvalgsformændene og til Kurt.
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Generalforsamling afsluttet kl. 21.10
Efter konstitueringen har bestyrelsen fået følgende sammensætning:
Formand: Erik Thøgersen
Næstformand: Karsten Westergaard
Kasserer: Mie Hovmøller
Sekretær: Lene Bjerre
Medlem: Lars Mikkelsen

Referent Lene Bjerre
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