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

Referat fra GENERALFORSAMLING
Den 7. marts 2013 kl. 18.30 i Magion med spisning først.
Punkter på
Referatnotater:
dagsordenen:
Antal: 21 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.

2. Bestyrelsens
beretning

I hovedpunkter:
USU medlem har trukket sig af personlige grunde, derfor har der været
forskellige medlemmer med til bestyrelsesmøderne.
Medlemstal er stort set uændret fra sidste sæson.
Vi har haft pæn indtjening på stævner i dette budgetår. Vi har haft
mulighed for at afholde flere stævner i kraft af Magion.
Sponsor udvalg mangler medlemmer, derfor opfordres til at give en
hjælpende hånd.
Salg af julekalender gik forrygende igen i år
60 års jubilæum afholdt, hvor vi fik udnævnt et nyt æresmedlem i
klubben Karsten Westergaard.
I år har trænerne fået trøjer
Klubblad ændret en del og vi er stolte af resultatet.
Vi har fået ny hjemmeside, som dog ikke har sin endelige udformning
endnu.
SB (sydvestjysk badminton) samarbejdet bestående af 11-12 klubber har
fået nyt liv og samlet spillere og trænere. Det har været en meget positiv
oplevelse.
DMU blev afholdt med 110 frivillige og gik fantastisk godt, styregruppe
fortsætter igen i år.
Vi opfordres alle til at være aktive i salg af præmiespil, da pengene går
til ungdomsspillernes sommerlejr.
Udvalgenes beretninger kan læses på hjemmesiden
Udvalgene har fuldført arbejdsopgaverne til stor tilfredsstillelse for alle.
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Tak til alle på organisationsplan for deres indsats
Tak til hovedsponsor Den Jyske Sparrekasse og vores øvrige sponsorer.
Tak til klubbens øvrige medlemmer og deres forældre for deres indsats.
Spørgsmål/svar:
Ingen spørgsmål
Beretningen godkendes.
Formandens beretning kan læses i sin fulde ordlyd på hjemmesiden.
Udvalgsberetninger kan ligeledes læses på hjemmesiden.
3.
Regnskabsaflæggelse ved Mie
Hovmøller

Regnskab fremlægges af Mie Hovmøller
Spørgsmål/svar:
Motion har ikke brugt så mange penge, det skyldes indtægter fra aktiv
onsdag der modregnes
Kommentarer:
Boldbudget overskredet betydeligt.
Vi har fundet frem til at vi har betalt for de 175 sponsor rør. Således har
vi en del til gode, som så kommer til at figurere på næste sæsons
regnskab. Boldudgifterne sidste sæson lå betydelig under. Det skyldes
bl.a, at vi fik rigtig mange rør uden beregning og at der blev brugt en
masse ressourcer på at sortere bolde efter stævner. I det samlede billede
vurderes, at der ikke er tale om et merforbrug til træningerne. Der er dog
indkøbt billigere bolde til brug for de yngste i klubben, for at reducere
boldudgifterne fremadrettet.
Regnskabet godkendes.

4. Indkomne
forslag

Ingen

5. Fremlæggelse af
budget til
godkendelse

Budget fremlægges af Mie Hovmøller for 2013
Budget opsat på samme måde som regnskabet.
Spørgsmål/svar:
Hvad skyldes øget halleje? Der er her bl.a. taget højde for at andre
foreninger evt vil bruge gymnastiksalen, så vi fremover vil skulle have
flere timer i Magion.
Budget godkendes

7. Valg af kasserer
samt suppleant
for denne
9. Valg af 1
bestyrelsesmedlem

Mie Hovmøller er villig til genvalg
Tom Michelsen som suppleant
USU medlem: Mette Krusborg Madsen vælges
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10. Valg af 2
suppleanter for
bestyrelsesmedlemmerne
11. Valg af 2
revisorer og 1
revisorsuppleant
12. Evt.

1. suppleant Jane Thomsen
2. suppleant Michael Eskildsen

Revisorer: Kjeld Kaad Hansen og Erik Poulsen genvælges.
Svend Erik Kristensen genvælges som suppleant.
Spørgsmål:
Aflysninger af mange torsdagstræninger, gives der evt. kompensation i
april måned for motionsspillerne? Dette ønske imødekommes.
Fremover skal det forventes at vi har aflysninger, der tales derfor om
hvorvidt dette løses bedst fremover. Der er enighed om, at det er positivt
for os alle, at der er arrangementer i Magion og at det er nødvendigt for
at sådan sted kan overleve. Der er udtrykt ønske om, at det ikke lige er
den samme dag 3 uger i træk.
Vi har tænkt fremad og KW har allerede booket alle vores kampe og
arrangementer for næste sæson.
Formanden:
Formanden fremlægger for generalforsamlingen at vi har overvejelser
om at være arrangør af DM for seniorer 2014 der varer 4 dage. Det
fremlægges hvilke ressourcer der skal til for at være arrangør, samt at det
afhænger af støtten fra Billund kommune.
Lederpokal går til:
Simon Nielsen som har gjort et stort arbejde for klubben som
ungdomstræner samt formand for UDU. Har denne sæson trænet
badminton i GBK, men også i andre klubber og også været mentor i SB
samarbejdet.
GKSI pokal går til:
Poul Sørensen som i 10 år har stået for vores hjemmeside. Poul Sørensen
var med til at oprette hjemmesiden og har vedligeholdt denne. Har
ligeledes været med til at arrangere festen til vores Sparrekasse Cup
igennem flere år og har de seneste år været frontfigur i festudvalget.
Generalforsamling afsluttet kl. 21.25
Efter konstitueringen har bestyrelsen fået 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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