Bestyrelsesmøde 8/2-22.
Tilstede : Karsten , Erik , Trine , Jørgen Mark ,Tom ( sidste time)
Fraværende: Naja.

Dagsorden godkendt
Referat godkendt

3/4.
Trivsels-skemaer er sendt ud fra Badminton Danmark.
Valg i kultur og fritidsrådet var mandag 7/2-22 , Karsten blev valgt med 65 personlige
stemmere.
Erik og Trine tager på kursus i Bramdrupdam 3/3-22 om frivillighed i klubber .
Der er fælles årsmøde i Tørring 14/3-22 med Badminton Danmark og DGI
Talent Billund er vi i dialog med ang samarbejde omkring vores ungdomsspillere, for dem
der ønsker ekstra træning ud over det de får i GBK. Forældre er inviteret til oplæg torsdag
24/3-22 i Magion , hvor Flemming kommer .
5.
Præmier på julekalendere er kun det halve hentet af vinderne.
Vi hensætter 30.000 kr til klubtøj næste sæson.
Meget tilfredsstillende Årsregnskab i GBK
Karsten W laver oplæg med vores budget til Generalforsamlingen 9/3-22
6
Hjemmesiden er opdateret

Vi får respons fra læserne der ser vores kampe og resultater på Net-avisen . så de ser os .
Kurt skal fremadrettet selv lige tjekke op at hjemmesiden hele tiden er opdateret.
7
Vores styregruppe til DMU er nu nedsat og vi har første møde 21/2-22
8
Vi har set på nyt klubtøj fra Victor. Vi skal have fornyet sponsor aftalen i år.
9
Generalforsamlingen 9 marts med valg
10
Erik finder ud af hvem der har pokaler liggende og kan indlevere dem igen , så de kan
komme videre til de næste der bliver udvalgt
11
MSU: BP CUP 34 tilmeldte, 2 afbud, 4 klubber tilmeldt.
Næste sæson vil der om tirsdagen trænes så de er opdelt på deres respektive niveaer. Og
torsdagen vil de blandes.
Motionssøndage er meget dalende i deltagere.
USU: Træner /udviklingsforløb i samarbejde med Midtjylland og DGI , sender vi 3
hjælpetrænere afsted på Melanie , Martin , Freja . det har en varighed på 1,5 år , vil skabe
udvikling blandt vore trænere.
Miniton træf blev udsat fra januar til næste sæson .
Endelig kan vi gennemføre ungdomsspillernes juleafslutning 26/2-22 skal vi til Baboon city
Herning.

PRÆMIE SPIL:
Februar 7-28-36-42-48-75-82-84-93-125
Marts 14-28-37-45-46-69-72-79-101-146

