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

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 24. august 2021 Kl. 18.00 i Magion
Referatnotater:
To do
Tilstede:
Erik Thøgersen (ET) formand
Karsten Westergaard (KW) næstformand
Naja jensen (NJ) sekretær
Trine Bergen (TB) USU
Tom Larsen (TL) Kasserer
Afbud: Ingen

1. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 3. juni 2021

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Intet

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Der kan søges penge ved Vestjysk Bank. Det er
gennem en støttefond. Forslag til indkøb er nye
dommerstole. Andre forslag er velkommen.
Der er indkommet et forslag fra et af vores
medlemmer om et klubarrangement. Det er
videregivet til Magion.
USU tager også idéen med til netværksmøde.
Klubtur. Denmark Open. Det er foreslået at den
arrangeres i uge 42, da de bedste danskere ofte
spiller om aftenen, så det kan blive en sen
hjemkomst for de yngre spillere.
Torsdag den 21. oktober er foreslået. Afgang
omkring kl. 14 fra Magion og afgang fra Odense
ca. 21.
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Netværksmøde den 29.9. Netværksmødet er med
de omkringliggende klubber. Online
inspirationsmøde den 2. september.
5. Nyt fra
kassereren,
årsregnskab 2020
fremlægges

Fremvisning af resultatopgørelse.

6. Hjemmesiden/
Håndbogen/Pressen
/FB

Hjemmesiden er opdateret med hensyn til online
tilmeldinger. Ser fin ud og er overskuelig.
Aktiv onsdag er justeret i prisen.

7. Trænere til
ungdom.
Begyndere/øvede.

Træner til ungdom begynder/øvede.
BS vil gerne gøre en ekstra indsats for at fastholde
spillere.

Alle regninger er betalt og konteret.
KW ønsker at se konto 1520.
Der kan være manglende refusion/afregning fra
BD.
Investeringer: der ligger et plus på 40.000 kr.

Martin W. kunne være et bud, og har vist interesse
til næste år.
Der er også et emne i Varde, der er interessant og
kan evt. være for nuværende år.
8. Workshop den 6.
oktober.

Workshop den 8. oktober. Bestyrelse, udvalg og
trænere deltager. Derudover inviteres medlemmer
med særlige interesse for badminton/klubben.
Forslag: Vi mødes kl. 16.30. Der inviteres til
fællesspisning kl. 19 for deltagerne.
Emner:
• Hvordan udnytter vi Victors guld?
• Hjælpere til DMU.
• Aktiviteter på tværs af udvalgene.

9. Fritidsdag i
Magion den 3.
oktober.

Fritidsdag den 3. oktober kl. 10-15.
GBK har hal 3. Der skal være aktivitet og spil
med ungdom og motionister. MSU og ungdom
involveres i forhold til idéer og aktivitet.

10.
Idrætsefterskole i
Grindsted i 2023.

Idrætsefterskole i Grindsted år 22/23. ET har talt
med FP. Opstart af idrætsgrene er golf og
håndbold.
Bestyrelsen er enige i, at vi skal med fra start. KW
tager kontakt til Steen Thomsen for nærmere
dialog omkring etablering af badminton som
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idrætsgren på efterskolen.
11. Klubtøj

Klubtøj. Nuværende klubtøj anvendes en sæson
mere.
Forslag: hættetrøjer til ledere og trænere.

12. 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
ET deltog i SSU møde. Freja og Mia er kommet
med i SSU.
SSU har udarbejdet opgavefordeling.
Har spurgt til budget. God idé at lave et lille
regnskab når der arrangeres arrangementer.
KW laver et oplæg på beløb til spillerne.
Bestyrelsen er opmærksom på, og bakker op
omkring mulighed for holdkampe i serierækkerne.
Ungdomsspillerudvalg USU
Skolebadminton i uge 35 og 36.
Trine har udarbejdet årshjul.
Vil gerne lave et hjul for holdkampe.
Der udsendes til medlemmerne.
Der er minitræf den 8. januar i Magion for Billund
netværk. Forslag at udvide med andre klubber.
Trine kontakter Esben, så Esben inddrages i
planlægningen med Jimmi.
Emma og Jonas står for ultralejren i november.
De øvede kan deltage i tekniktræningen fredag.
Uddannelsesudvalg UDU
Vedr. trænerafregning mangler to at få afregnet.
Motionsspillerudvalg MSU
Henning Nielsen afløser Lis.
Udsendt startbrev.
Tiden kl. 17.00 til 18.30 udlånes til andre
foreninger.
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Stævneudvalg STU
Vestjysk Bank kop. Den 6. november og senior
den 13. og 14. november.
Kursus i Vejen den 7/9. Turnerment. Der er en
gratis billet.
Hjælperfest. Forslag: den 6. oktober i forbindelse
med afvikling af workshop.

Sponsorudvalg SPU
Intet nyt.
13. Udtrækning af
præmiespil

September 2021:
12, 18, 19, 32, 48, 56, 63, 82, 95, 108
19, 34, 35, 36, 66, 68, 83, 94, 97, 134

14. Evt.
Mødet slut kl. 21.15

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Tom Larsen

Naja S. Jensen
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