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

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 3. november 2021 Kl. 17.00 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: Trine Bergen

1. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt
Ekstra punkt: samværspolitik.

2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 29. september
2021

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Salg af spillertrøjer er i gang.

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Fritidsdage: en succes for GBK. Håber
kommunen gentager dagene igen.
ET og KW hr været til afskedsreception for
Hanne Gram.
Inviteret af boldsponsor til vip-arrangement til
Thomas- og Uper cup. KW og ET deltog. Fint
arrangement.
Modtaget 6 billetter af Magion til Michael Falch
arrangement/foreningsarrangement. 6 personer
deltager.

5. Nyt fra
kassereren,

Tom har nu fået adgang til systemet.
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årsregnskab 2020
fremlægges
6. Hjemmesiden/
Håndbogen/Pressen
/FB
6.a Samværspolitik.

Har opdateret og indsat billeder på hjemmesiden.

Der er hentet tilsagn fra anden forening om at
anvende deres udkast til samværspolitik.
ET og PE er i gang med at tilrette udkastet til
GBK.

7. Medlemsindberetning.

Der er fast procedure ved indsendelse af
medlemsregistreringen til kommunen.
I alt har GBK 247 medlemmer:
89 medlemmer under 18 år.
11 medlemmer - 19-25 år.
Over 25 år er der 147 medlemmer.
ET har mødt Kristine (Billund Kommune) og
spurgt om børneattesten og medlemsregistrering
kan indberettes på samme skema.
GBK har styr på retningslinjer vedr.
børneattesten.
I år er der ingen nye der skulle kontrolleres.

8. Workshop den 8.
oktober.

9. Nyt fra
udvalgene.

Udskudt til næste bestyrelsesmøde den 15.
december.

• SSU
Senior har afholdt socialt arrangement.
Det går fint med holdkampene. Positiv overrasket
med resultaterne.
MF venter barn nr. to, og er derfor lidt
fraværende. Spillerne er orienteret.
• USU
Miniton har fået nye spillertrøjer.
Begynderstævne den 15. december i Magion.
Indtil nu er 5 spillere fra GBK er tilmeldt.
ET sender invitationer ud til naboklubber.
Natminton med 38 tilmeldte var et rigtig fint
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arrangement.
Der udsendes invitation til Baboon city
arrangement.
Miniton træf den 30. november med omegns
klubber.
Ultralejren: kun 5 tilmeldte.
Julekalenderne er uddelt til videresalg. Der er kun
få tilbage.
ET forsøger at få familiebadminton op at stå igen.
Er i gang med at finde datoer.
• UDU
Intet nyt.
• MSU
Der er lidt frafald af medlemmer.
MSU måtte afmelde motionsstævnet den 3.
oktober på grund af for få tilmeldinger.
Der er kommet invitation til stævne i
Grønbjerg/Langelund.
• STU
Der spilles vestjyskcup – ungdom 540 kampe i
weekenden.
Den 12 og 13 november for seniorer. Der er
tilmeldt 200.
Senest den 14. november skal der meldes ind på
stævner i næste sæson. GBK sender ind på dem vi
afvikler i år.
CUP-2000: henvendelse fra skolen om brug af
cup2000 til deres 7 klasse turnering. MSU vil
gerne bruge systemet til deres BP-cup.
Forslag på, at vi køber licens for et år afgangen.
• SPU
Der skal afregnes vedr. diverse sponsoraterne.
Der sættes forskellige reklamer op for Vestjysk
Bank til diverse stævner og holdkampe.
December 2021.
10. Udtrækning af
præmiespil

4-13-18-25-31-39-49-68-126-129.

11. Evt.

Intet.

Mødet slut

Mødet slut 19.45.
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Underskrift:

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Tom Larsen

Naja S. Jensen
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