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

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 3. juni 2021 Kl. 17.00 hos Karsten
Referatnotater:
To do
Tilstede:
Erik Thøgersen(ET) formand
Karsten Westergaard(KW) næstformand
Tom Filtenborg Larsen (TFL) kasserer
Lene Bjerre (LB) sekretær
Trine Bergen (TB) USUformand
Kaj Kristensen (KK) MSUformand
Jonas Skyum (SSU)
Kurt Elbæk (KE) kontor
Naja Jensen (NJ) ny sekretær
Afbud:

1. Godkendelse af
dagsorden
2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
5. maj 2021

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Vi er bevilget hjælp til sommersjov i uge 26 og
27.

Godkendt

Ungdom har været rundt med flyers for Vestjysk
Bank. Klubben har modtaget 3500 for dette. Der
var 9 unge rundt på hver deres rute. De fik et
gavekort på 100 kr for at hjælpe.
Privatskolen har også accepteret skolebadminton.
DGI er stadig på udkig efter en træner.

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden
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Vi har afholdt generalforsamling med 15 tilstede.
Der har været årsmøde i DGI. Karsten
Westergaard fik desværre ikke genvalg til at stå
for turneringsafholdelse.
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Kommunen har indgået aftale om fri halleje fra 1.
januar. Da vi først er kommet i gang i maj, vil vi
høre ind til, om man kan forlænge denne aftale.
Kultur og gallaevent med hædersbevisninger er
udsat til august. Vi har ingen i år.
5. Nyt fra
kassereren

Intet nyt siden generalforsamlingen

6. Hjemmesiden/
Håndbogen/Pressen

Vi skal have fyldt på omkring DMU

7. Pokaler

Forslag til GKSI og flids pokalen er oppe. Vi
regner med at de skal overrækkes til
hjælperfesten.

8. DMU individuel

DMU skal afholdes 18.-20. juni.
Der er indtil videre 450 tilmeldte, så der er ikke
brug for al den kapacitet vi har booket. Sidste frist
for tilmelding er i dag.

Tilskud fra hjælpepakke på 102.000 er ført ind i
regnskabet.

ET/KE/
KW

Der er kommet nogle hjælpeskemaer ind. Men det
er ikke mange. Vi skal nok i klubben gøre lidt for
fremadrettet at motivere til at hjælpe til.
9. Mødedatoer
bestyrelsen 21/22

Der flyttes nogle datoer

10. Workshop

Der findes en dato, så vi kan arbejde videre med
fælles arrangementer.
Alle udvalg skal melde ind til ET, hvis de har
nogle emner der skal drøftes. Bestyrelsen drøfter
dagsorden ud fra det indkomne forslag til
bestyrelsesmødet d. 24. august

11. Nyt fra
udvalgene

For uddybning af, hvad der foregår i de enkelte
udvalg, henvises til de respektives referater, der
ligger på klubbens hjemmeside
Seniorspillerudvalg SSU
Der trænes, men kun ca. 12 til træning.
Det står lidt på stand by.
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Ungdomsspillerudvalg USU
Der er sæsonafslutning i næste uge. Jonas og
Anders vil stå for arrangementet.
Miniton har skiftet dag, så der har været afløsning
på for den normale træner Espen.
TB har været det de sidste 4 gange. Har bl.a
arbejdet udfra det materiale som DGI har lavet og
som vi har liggende i klubben.
Lars Axberg er kontaktet i forhold til at overtage
for Søren Lassen i forhold til ISI cup.
Der er lidt i gang omkring årshjul.
Der har været arbejdet lidt med miniton træf på
tværs af de omkringliggende kommuner.
Uddannelsesudvalg UDU
ET har været rundt og spørge til trænere, for at
finde ud af, hvad vi har til næste sæson.
Sæsonen starter i uge 33.
Motionsspillerudvalg MSU
Der kommer ca. 12-16 og træner
Årets motionist skal findes til næste møde.
Stævneudvalg STU
Vi har afholdt DMU for hold og vi har fået stor
ros for afholdelse. Det fungerede også rigtig godt i
forhold til Corona restriktioner.
Sponsorudvalg SPU
Intet nyt
12. Udtrækning af
præmiespil

Udtrækning juli 2021
19, 31, 37, 65, 80, 82, 86, 91, 104, 108
Udtrækning august 2021
7, 9, 29, 34, 60, 78, 92, 122, 134, 142

13. Evt.

Intet
Mødet slut kl. 19.00
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Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Tom Filtenborg Larsen

Lene Bjerre
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Trine Bergen
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