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

Referat fra udvidet bestyrelsesmøde
Den 15. december 2021 Kl. 17.00 hos Karsten
Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referatnotater:

1. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

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

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

ET og KW deltog i Ib Kristensens reception.

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Salg af julekalender er slut.

s. 1

Tilstede:
Erik Thøgersen (ET) formand
Karsten Westergaard (KW) næstformand
Naja jensen (NJ) sekretær
Trine Bergen (TB) USU
Tom Larsen (TL) Kasserer
Kaj Kristensen, MSU
Jonas Skyum, SSU
Kurt Elbæk
Mie Houmøller

KW deltog i Jens Johannesens (tidligere kasserer)
bisættelse.

Mødedeltagerne har en god snak og dialog
omkring efterskole i Grindsted.
Steen Thomsen er blevet ansat på skolen. Der
etableres en håndbold- og badmintonlinje. Første
opgave for Steen er at finde en ”badmintonlærer”.
Der bliver lagt op til at have en dialog med
Flemming. GBK ønsker, at Flemming tager
initiativet.
Skolen er i gang med at søge en forstander.
Spændende projekt.

To do

Hjælperfesten sidst i januar bliver aflyst på grund
af corona. Bestyrelsen ligger op til en mega fest
når vi får muligheden.
5. Nyt fra
kassereren,
årsregnskab 2021
fremlægges

Gennemgang af budget/årsregnskab.

Ingen væsentlige bemærkninger. Ser
tilfredsstillende ud.

6. Hjemmesiden/
Håndbogen/Pressen
/FB
6.a Samværspolitik.

Håndbogen er opdateret.
Der er indlagt en samværspolitik for GBK i
håndbogen.

7. Workshop

Hvilke temaer ønsker bestyrelsen at arbejde
videre med?

Der kan være lidt udfordringer med tilmelding via
mobiltelefon.

Følgende forslag blev prioriteret:
•
•

Hjælp til GBK - arrangementer.
Skabe klubånd.

8. DMU

Der skal nedsættes en styregruppe, og følgende
tovholdere: forplejning (Trine),
turneringsansvarlig (KW), sociale arrangementer
(Trine), IT og halmaterialer ansvarlig (KE og ET),
presseansvarlig, overnatning og information
(Mark Lindbjerg), tilmeldinger (JT spørges).

9. DMU for hold
U9 og U11.

Det er et godt stævne at være arrangør for.
Foregår ugen efter påske. Bestyrelsen vil gerne
bakke op om dette stævne.
Bestyrelsen foreslår, at det bliver det individuelle
DMU man siger fra, hvis det viser sig, at vi ikke
kan magte opgaven.
GBK prøver selvfølgelig at løfte opgaven.
Der ansøges om 25.000 kr. ved Billund
Kommune.

s. 2

• SSU
Kniber lidt med opbakning til arrangementerne.
ET er opmærksom på træner mødetid. Tager en
snak med ham.
Der er et ønske om en træningslejr for
seniorspillere. Ligger lidt stille, men har vendt det
med træner.
Et forslag er en træningslejr ved sæsonstart, og så
eventuelt ved afslutning.
SSU laver et oplæg.
Der kommer nok et oprykningsspil. Det ser
nemlig ud til, at GBK bliver nummer 4.
KW har undersøgt hvem der bliver modstander i
oprykningsspillet.
Der er god opbakning til holdkampene.
• USU
Ultralejr: 26 tilmeldte. Overnatningen blev aflyst.
Vi er forpligtet til at være opmærksom på corona
smitte, men overnatningen er dog vigtig for hele
arrangementet.
TB har afholdt møde Sdr. Omme med henblik på
at afholde miniton arrangement sammen den 8.
januar.
Kontakt til DGI, hvor en Maria Møller kommer
og træner.
Afventer klubtur til Baboon city.
I sidste uge blev der afholdt julehygge med USU
udvalg. Udvalget har fået en lille anerkendelse for
det arbejde de gør. Det betyder meget for det
enkelte udvalgsmedlem.
.
• UDU
Tilbud om trænerkursus fra DGI og badminton
Midtjylland.
Går fint med træningen.
• MSU
Fint med at anerkende udvalgsmedlemmer.
MSU samles to gange om året. I december og til
sommer. Får noget godt og spise og lidt vin. Ellers
møder efter behov.
Lidt træg ved træningen. Færre spillere end sidst.
Forslag: annoncere og profilere motionsholdene
lidt mere.
Forslag: MSU ønsker at ændre lidt i strukturen på
motionsholdene for at tilgodese alle spillere.

s. 3

ET

Årets motionist: Henrik R.
BP-cup i januar.
Afholder julefrokost den 17. december.
• STU
Forespørgelse om afholdelse af veteran stævne.
Har ikke givet tilsagn.
Begynderstævne den 5. december. 61 tilmeldte.
God og hyggelig dag. Fået rigtig meget ros for
afvikling af stævnet.
Havde en dialog med DGI omkring annoncering
og tilmeldingsfrist.
Søgt om afholdelse af ungdom og senior Vestjysk
Cup.
• SPU
Intet nyt.
Januar 2022.
11. Udtrækning af
præmiespil

2-15-37-38-45-57-68-77-81-83.

12. Evt.

Intet.

Mødet slut

Mødet slut 19.43.

s. 4

Underskrift:

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Tom Larsen

Naja S. Jensen

s. 5

Trine Bergen

