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

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra GENERALFORSAMLING
Den 8. marts 2012 kl. 19.15 i Lyngbowl.
Referatnotater:
21 tilstede
Formand Erik Thøgersen byder velkommen.

1. Valg af dirigent

Kjeld Kaad Hansen vælges til dirigent. Generalforsamlingen er
lovmæssigt indkaldt via Midtjysk ugeblad, via klubblad og hjemmesiden.

2. Bestyrelsens
beretning

I hovedpunkter:
Bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer kan ses på hjemmesiden.
Stor tak til dem og øvrige frivillige medlemmer for deres indsats.
Fremgang i medlemstal til 304 pr. 1. november, og vi er nu oppe på 320.
Fremgang især i ungdomsafdelingen og her især blandt pigerne.
Det er året, hvor vi har haft fokus på økonomien. Vi har sparet på rigtig
mange punkter. Der resulterede i et flot resultat, med et beskedent
underskud på 10.000 og det efter vi har betalt 100.000 til Magion.
Salg af julekalender gik forrygende
Vi har mange sponsorer, der giver mindre beløb, hvilket ses som en
fordel. Vi har været mere aktive med at få tegnet sponsorkontrakter.
Klubtur til Denmark Open tur blev arrangeret og erkendtlighed givet ifm
jul til de frivillige i organisationen.
Klubfest blev aflyst. Ærgeligt, da det er her klubben har mulighed for at
give en erkendtlighed til de frivillige ledere.
Klubblad får nu ny udgiver
Hjemmeside bliver løbende opdateret. Her sker der også en fornyelse i
løbet af sommeren.
SB samarbejdet lever ikke op til vores forventninger og de retningslinjer
der gælder. Det er muligt, at vi trækker os fra samarbejdet.
Vi har haft træner og holdsamarbejde med Ansager. Simon har hjulpet
dem på trænersiden.
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DMU til april. Der er nedsat en styregruppe. Kræver mange møder og et
stort arbejde. Der håbes på mange frivillige hjælpere. Tilmelding er
startet på badmintonPeople for spillerne.
Opbygning af Magion, giver os store muligheder fremover. Ulemperne
ved byggeriet har været til at overse.
Bestyrelsen og udvalgene står nu for at sælge lodderne i vores
præmiespil. Erik Mortensen står fortsat for det administrative arbejde.
Udvalgene skal have tak for deres store indsats for medlemmerne og
klubben.
USU har manglet medlemmer og kommer til at mangle flere.
Lars Mikkelsen stopper efter 7 år og Helle Andersen efter 2 år. Tak for
deres indsats.
Torben Hyldgaard tiltræder i bestyrelsen som USU medlem, da Lars
Mikkelsen ønsker at stoppe.
Fokusområder i 2012:
USU medlemmer skal rekrutteres. Flere emner er på banen
Vi håber på mange træner kurser for den nye sæson.

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:
Spørgsmål til klubbens 60 års jubilæum næste år. Der orienteres om, at
bestyrelsen har gang i planlægning af dette.
Beretningen godkendes.
Formandens beretning kan læses i sin fulde ordlyd på hjemmesiden.
Udvalgsberetninger kan ligeledes læses på hjemmesiden.
(Der mangler beretning fra stævneudvalg. Er på vej!)
3.
Regnskabsaflæggelse ved Mie
Hovmøller

Regnskab fremlægges af Mie Hovmøller
Der er sparet på Denmark Open tur, klubfest, bolde, sommerlejr m.m.
Generelt er der sparet på rigtig mange poster.
Spørgsmål/svar:
Bespisning til møder, hvor ligger denne udgift? Den ligger under punktet
andre udgifter.
Imponerende man kan klare sig med 11.000 til bolde? Det skyldes bl.a.
at vi har ændret lidt på bogføring af bolde, så også stævne bolde kommer
under denne post. Vi har bl.a også fået 45 rør gratis.
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Kommentarer:
Det er flot, at det er lykkedes at spare på så mange områder
Telefon/internet dyrt, ift det vi har brugt den i det forløbne år
Der er tilgodehavende hal refusion. Der er ingen der mangler at betale
deres kontingent.
Regnskabet godkendes.
4. Indkomne
forslag

Ingen

5. Fremlæggelse af
budget til
godkendelse

Budget fremlægges af Mie Hovmøller for 2012
Budget opsat på samme måde som regnskabet.
Der er sat penge af til klubtøj til næste sæson.
Spørgsmål/svar:
Forza Cup er ikke længere på budget og kommer ikke på fremadrettet
Der kommer ingen kontingent stigning næste sæson.
Budget godkendes

6. Valg af formand
samt suppleant
for denne
7. Valg af 2
bestyrelsesmedlemmer

Erik Thøgersen er villig til genvalg som formand. Vælges

8. Valg af 2
suppleanter for
bestyrelsesmedlemmerne
9. Valg af 2
revisorer og 1
revisorsuppleant
10. Evt.

Lars Mikkelsen vælges som 1. suppleant og Peter Skov vælges som 2.
suppleant.

Karsten Westergaard og Lene Bjerre er villige til genvalg. Vælges.
Torben Hyldgaad overtager pladsen for Lars Mikkelsen (vælges derfor
kun for 1 år)

Revisorer: Kjeld Kaad Hansen og Erik Poulsen vælges.
Svend Erik Kristensen vælges som suppleant.
Spørgsmål:
DGI og DBF har udbudt stort antal af stævner. Vil det påvirke vores
stævner i klubben?
Der er mere struktur og der er sket et løft. Der er taget et vigtigt skridt,
der ser ud til at være en fordel for alle parter
Ifm afholdelse af DMU fremviser Karsten det hjælpeskema, som han
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håber vi vil fylde ud.
Formanden:
Takker Kjeld Kaad Hansen med et par flasker vin.
Lederpokal går til en der har siddet i SSU i 3 år. 2 år som formand. Jane
Thomsen tildeles pokalen for en ekstraordinær indsats i dette arbejde.
GKSI pokal tildeles for en særlig indsats. Her for livsvigtig indsats ifm
at Leo Kristiansen faldt om med hjertestop i Hedehallen. Pokalen går til
2 handlekraftige personer Erik Jeppesen og Kim Einstrand. (Kim
Einstrand desværre forhindret i at komme). Erik Jeppesen modtager
pokalen.
Der gives stor tak til Helle Andersen for indsats i USU i 2 år.
Der gives stor tak til Lars Mikkelsen for 7 år i USU og 1 år i
bestyrelsen. Lars vil fremover bidrage med hjælp ifm afholdelse af
sommerlejr.
Generalforsamling afsluttet kl. 20.30
Efter konstitueringen har bestyrelsen fået følgende sammensætning:
Formand: Erik Thøgersen
Næstformand: Karsten Westergaard
Kasserer: Mie Hovmøller
Sekretær: Lene Bjerre
Medlem: Torben Hyldgaard

Referent Lene Bjerre
Godkendelse af referat ved Kjeld Kaad Hansen
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