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

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 29. september 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. 24. august 2021

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Intet. Er punkt sat.

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Modtaget ansøgningsskema fra genstartspulje
(DIF-DGI). Der kan ansøges midler til aktiviteter.
Forslag: tur til Baboom city, eller andet aktivitets
sted. Forslag er velkommen.
Der er netværksmøde den 15. november.

5. Nyt fra
kassereren,
årsregnskab 2020
fremlægges

Afregning for at afholde DMU: 90.000 +
afregning for frokost og morgenmad.
Når alt afregnet et pænt overskud.
Intet nyt fra kassereren.

6. Hjemmesiden/
Håndbogen/Pressen
/FB

Melder til pressen når senior spiller holdkampe
mm.
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Opfordrer at indsende billeder mm. til
hjemmesiden.
7. Klubtur Odense.

Kun 4 tilmeldinger.
Klubturen bliver aflyst på grund af for få
tilmeldinger.
Andet forslag: forsøger at få fat i en miniton
instruktør f.eks. Peter Nedergaard til miniton
arrangementet den 8. januar fra 9.30 til 11.30.

8. Workshop den 8.
oktober.

KW

Antal tilmeldinger: 10-12 indtil videre. Der må
gerne komme flere. Opfordrer til at indbyde flere,
f.eks. senior festudvalg.
Vi skulle gerne blive omkring 16.
Der er bestilt forplejning.

9. Fritidsdag i
Magion den 3.
oktober.
10. Nyt fra
udvalgene,

Aktiviteterne foregår i tidsrummet kl. 10-13.
Der er deltagelse fra ungdom, senior og motion.
Der kommet en folder med information om
fritidsdagen.
• SSU
Der er tilmeldt et hold mere i serie 2. Mikkel
Thomsen er initiativtager og holdleder.
Senior har spillet mod Ringe og vandt 8-5.
Taber kun 8-5 til Viby. Senior er kommet godt i
gang. ET har lavet aftale omkring
kontingentsatser.
Har afholdt socialt arrangement i Esbjerg. Det har
været rigtig hyggeligt.
• USU
Sendt invitation ud til Vestjysk cup.
Der er tilmeldt to hold, et U15 og et U17.
Der har været afholdt natbadminton den 24.
september, en stor succes.
Begynderturnering er lagt ud på DGI siden.
GBK giver tilskud på 50 kr. pr. deltager.
• UDU
En snak omkring mulige emner til hjælpetræner.
• MSU
Der er tilmeldt/betalt 23 medlemmer til aktiv
onsdag. Er ved at komme godt i gang.
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MSU afholder det første motionsstævne på
søndag. Er startet stille og rolig op. Der er
kommet nye medlemmer til.
• STU
Det er lykkes at booke haller til Vestjysk
/Sparekasse cup.
Afholdt møde med festudvalg vedr. seniorfest.
Forslag at hjælperfest afholdes fredag den 28.
januar. For sidste sæson.
• SPU
Julekalender: pris 25 kr.
Præsentation af ny trænertrøje og hjælpetrænertrøje. ET bestiller trøjerne.

ET

November 2021.
11. Udtrækning af
præmiespil

1-6-8-9-15-29-35-53-69-89.

12. Evt.
Mødet slut 20.15.
Mødet slut

Underskrift:

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Tom Larsen

Naja S. Jensen
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