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

Referat fra GENERALFORSAMLING
Den 26. maj 2021 kl. 18.00 i Magion med spisning først.
Punkter på
Referatnotater:
dagsordenen:
Antal: 15 til stede
Deltagere:
Formand Erik Thøgersen byder velkommen.
1. Valg af dirigent

Kjeld Kaad Hansen vælges til dirigent.
Generalforsamlingen er lovmæssigt indkaldt via Conventus og
hjemmesiden.

2. Bestyrelsens
beretning

Formandens beretning kan læses i sin fulde ordlyd på klubbens
hjemmeside.
(Udvalgsberetninger kan ligeledes læses der).
I hovedpunkter:
Corona har haft flere konsekvenser for sæson 20/21. I december måtte vi
lukke ned igen, desværre kom holdkampe ikke i gang igen.
Der var 238 medlemmer pr. 1. november 2020. Lavere fordi E-sport i
maj 2020 overgik til firmaidræt
Vi har haft skolebadminton, som igen har givet nye medlemmer.
Halfordelingsmøde gik som planlagt, der er dog større pres på tiderne.
Der blev desværre ikke afholdt klubmesterskab pga Corona. Forhåbentlig
kommer vi til at afholde et på tværs af udvalgene.
Der har været afholdt netværksmøder, som giver inspiration og styrker
klubberne indbyrdes.
Vi har modtaget hjælpepakker, da vi ikke har kunnet afholde vores
planlagte stævner
Facebook bliver flittigt brugt til kommunikation. Håndbogen lige
opdateret.
Præmiespil har vi fået solgt 5 ekstra i denne sæson.
USU har i indeværende sæson været 4, men kan godt bruge en mere.
Sidst ankomne er Jakob Gejl
SSU har ikke haft en formand de sidste sæsoner. Her har Bettina Borg
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meldt sig.
Jørgen Mark har meldt sig i MSU.
Nogle af hjælpetrænerne har været af sted på kursus.
Stævne i november blev afholdt. Øvrige har vi været nødt til at aflyse.
Vi har søgt de samme stævner til næste sæson.
DMU individuelt har vi aftalt en 4 årig kontrakt. Medmindre det vil være
svært at skaffe frivillige. Så holder vi os til de 3 år.
Der er lavet flere aftaler med sponsorer ifm præmiespil, kage til
holdkampe m.m.
Udvalgenes beretninger kan læses på hjemmeside. Tusind tak for jeres
store arbejde gennem sæsonen.
Vores kasserer har jo valgt at stoppe, stor tak til Mie for at blive og
hjælpe en ny på vej.
Stor tak for godt og konstruktivt samarbejde til medlemmer og forældre
og frivillige i klubben. Tak til vores hovedsponsor Den Jyske
Sparekasse/Vestjyske Bank og øvrige sponsorer.

Spørgsmål:
Der kan ikke læses referater fra STU, SPU og UDU på hjemmesiden?
Uddannelsesudvalget er vigtigt at prioritere, kunne man gøre noget mere
for dette?
Svar:
Formanden har valgt at referere i hans beretning til de manglende
udvalg, da de fungerer gennem bestyrelsens arbejde.
Der er arbejdet på at finde nogle til UDU, men der mangler folk til det.
Der kunne sagtens gøres mere.
Beretningen godkendes
3.
Regnskabsaflæggelse ved Mie
Hovmøller

Regnskab fremlægges af Mie Hovmøller
Lille overskud trods Corona, skyldes jo især hjælpepakkerne
Spørgsmål/svar/kommentarer:
Klubbens udgifter til klubtøj?
Er den rabat spillerne har fået, samt udgifter til holdtrøjer.
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Boldudgifterne er høje trods nedlukning?
Da vi bl.a. har spillet hele sommerferien. Det er begrænset, hvor mange
kampe vi ikke nåede at spille.
Har vi stadig indtægter fra sponsorer, når vi ikke har kunnet ”vise”
navnet udadtil?
Ja, vi fik bl.a. samme beløb fra Sparekassen, selvom vi kun kunne
afholde Sparekassecup ungdom og ikke det for senior.
Regnskabet godkendes.
4. Indkomne
forslag
5. Fremlæggelse af
budget til
godkendelse

Ingen forslag indkommet
Budget fremlægges af Karsten W. for 20/21
Spørgsmål/svar/kommentarer:
Det er rigtig svært at forudse vores udgifter og indtægter til næste sæson.
Billund kommune har besluttet, at halleje først skal betales til kommunen
efter 1/7
Hjælpepakken på 102.000 kommer også til at påvirke regnskabet.
Vi vil gerne bruge pengene på nye medlemmer og pleje dem der spiller.
Sæsonen forlænget til og med uge 24.
Kontingent uændret
Budget godkendes

6. Valg
af´+0kasserer,
samt suppleant
for denne

Mie Hovmøller har gennem flere år ønsket at stoppe
Tom Filtenborg Larsen har meldt sig til denne post.
(Han er ikke til stede i aften, da han er i Coronakarantæne).
Tom vælges
Suppleant for kasserer: Bestyrelsen foreslår Mie som suppleant.
Hun vælges

7. Valg af 1
bestyrelsesmedlemmer

Trine Bergen modtager genvalg.

8. Valg af 2
suppleanter for
bestyrelses-

1. Bjarne Pedersen
2. Lene Bjerre

Vi skal ekstraordinært have valgt et ekstra bestyrelsesmedlem, da Lene
Bjerre har valgt at træde ud. Bestyrelsen foreslår Naja Jensen på sekretær
posten.
Hun vælges, (kun for et år, da vi skifter midt i perioden).
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medlemmerne

Vælges (suppleanter er kun på valg for et år)

9. Valg af 2
revisorer og 1
revisorsuppleant

Revisorer: Kjeld Kaad Hansen og Margit Nielsen er villige til genvalg og
vælges

10. Evt.

Sidste år arbejdede vi på at få 1. holdet op i 3. division. Der blev arbejdet
på at beholde vores bedste spillere, der bl.a har fået tøjsponsorater.
Desværre er det ikke lykkedes at beholde spillerne til næste sæson.
Der er kun lavet et-årige kontrakter med de 4 spillere. 3 har valgt at
skifte klub.

Revisorsuppleant: Heidi Due modtager genvalg

Derfor er målet nok ikke længere så realistisk, selv om vi selvfølgelig
stadig arbejder videre på oprykning med de spillere der bliver.
Vi må pleje dem der bliver ekstra godt.
På motionssiden er der også nogle der er flyttet klub.
Vi har lige haft DMU for hold, som er gået godt.
Vi har nu et DMU individuelt foran os. Vi har brug for kræfter til
dommerborde, forplejning, information, overnatning m.m. Der bliver
ikke busser rundt til hallerne. Der kommer hjælperskema ud, så man kan
melde sig.
Formanden:
Tak for 11 år i bestyrelsen til Lene Bjerre
Tak for 10 år i bestyrelsen til Mie Hovmøller
De påskønnes med et gavekort og en buket blomster.
Dirigent påskønnes med en flaske portvin.

Generalforsamling afsluttet kl. 20.25
BESTYRELSENS
SAMMENSÆTNING

Efter konstitueringen har bestyrelsen følgende sammensætning:
Formand: Erik Thøgersen
Næstformand: Karsten Westergaard
Kasserer: Tom Filtenborg Larsen
Sekretær: Naja Jensen
Medlem: Trine Bergen
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