GRI NDS TE D BA DM I N T ON K LU B
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 2. maj 2022 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
Mie Houmøller (MH) kasserer
Afbud: Ingen

1. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 8. februar 2022

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

TB og ET nåede ikke på kursus i Bramdrupdam.
Kredsens årsmøde. KW deltog. Badminton
Danmarks formand Tore Vilhelmsen deltog og
fortalte om forbundet. Kredsen opfordrer til, at
klubberne sætter aktiviteter i gang. Der er penge
til det.
Mangler at få opdateret klubpokaler.

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

ET

GBK har modtaget en invitation til Jan Gintberg
show i Magion. Det er bruger og foreninger af
Magion der er inviteret den 24. september kl. 19.
Der er blevet betalt licens for seniorer.
Der er et stort netværksmøde i Esbjerg den 10.
maj. ET deltager.
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Der er et spændende program på lørdag i
Hvidovre. Det er badminton Danmark der er
arrangør.
Det er konfirmationstid og GBK giver et gavekort
til sport 24 til medlemmer.
5. Nyt fra
kassereren.

MH fremlagde resultatopgørelse.
Der mangler opgørelse af forplejning ved DMU
U9/U11 og DMU.
Der mangler lidt justeringer, opfølgninger og
afregninger før der ligger et endeligt resultat.
ET kontakter Brande.

ET

Regnskabet ligger over det budgetterede.
For DMU-hold får vi 70 kr. pr. spiller – kun for 4
spillere.
6. Hjemmesiden/
Håndbogen/Pressen
/FB
7. DMU individuel
og hold

Netavisen har omtalt DMU. Rigtig fint.

Selve arrangementet kørte fint.
Der er dog store udfordringer med at finde
hjælpere.
Der skal tænkes nye måder til at erhverve de unge
hjælpere (seniorer).
Bestyrelsen havde en dialog omkring hvordan, der
kan hverves hjælpere til arrangementer, særlig til
DMU.
Måske lidt ny tænkning.
Klubben giver 10.000 til motorik center
(gymnastik).
Gymnastik passede al forplejning til hold DMU.
Sender noget PR ud for at pointere samarbejdet.
DMU individuel 14-16. april 2023 og
DMU-hold 29-30. april. Magion er optaget denne
weekend, så der undersøges hvor det kan
afholdes. Vorbasse er i spil.
KW deltog i brugermøde i Magion. Der var
politikere tilstede. KW foreslog på mødet, at
hallen på Landbrugsskolen kunne anvendes til
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f.eks. DMU.
Bedt om en evaluering af DMU individuel og
hold hos Badminton Danmark.
8. Talent Billund

Der er startet 5 spillere i Talent Billund.
Sendt rundt til andre der gerne vil være med i
Talent Billund. Der har været 3 henvendelser.
GBK- tilskud: betaler en tredjedel af gebyr ved
opstart.

9. Klubbeklædning

Der skal bestilles nyt klubtøj.
Ikke bestemt endnu hvad det skal være. Der er
dog et par forslag.
Hvad skal tilbuddet koste? Hvad bidrager GBK
med? Bestyrelsen overvejer et tilskud.

10. Halfordeling.

Der er halfordelingsmøde den 10. maj. ET og NJ
deltager i mødet kl. 16.30.
Klubben ønsker de samme tider som i år.

11. GBK pokaler,
emner.

Der uddeles pokaler til hjælper arrangementet den
3. juni. Bestyrelsen drøftede emner til flidspokal
og GKSI pokal.

12. Hjælper
arrangement den
3. juni

Hjælper arrangementet afholdes i no-16
(Ungdomsgården).
Maden er bestilt hos Lucullus.

13. 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 klubskifte er måske på vej. ET har orienteret
spillerne.
Valgt at fortsætte træning til uge 25.
Ungdomsspillerudvalg USU
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Afholdt møde i sidste uge. Lagt en plan
og er ved at danne/udarbejde et årshjul.
Lars Axberg er kommet med i udvalget.
Forslag til klubtur: LM i Holbæk sidst i januar
2023.
Begynderstævne er muligvis den 4. december
2022.
Ved opstart: spiller tager en forældre med.
Er der mulighed for at forlænge sæsonen i 22/23?
Gerne april ud.
Dette er imødekommet og sæsonen forlænges til
1. maj.
Mysteriet med skydeskive er løst.
Uddeler pokaler den 12. maj.
Sommersjov i uge 26 og 27. ET forsøger at finde
træner til to dage.
Skolebadminton i Esbjerg: der er ansat en ved
DGI, der kan stå for skolebadminton. Hun stod for
at styre to hold og gjorde det rigtig godt. ET var i ET
kontakt med hende for at høre til trænerjob i
GBK.
ET har henvendt sig til Vestre skole om
deltagelse.
Uddannelsesudvalg UDU
Mangler træner afregning.
ET tager en snak omkring trænerkursus for 3
trænere.
Motionsspillerudvalg MSU
Har spillet aprilbadminton. Ikke så mange som
sidste gang.
Afprøver lidt nyt ved sæsonstart omkring at sætte
spil op ved trænings start.
Stævneudvalg STU
Intet nyt
Sponsorudvalg SPU
ET har underskrevet kontrakt med Victor.
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Maj og juni:
14. Udtrækning af
præmiespil for maj
10- 20- 34 -75 -79 - 82 - 85 – 92 - 122 -139
og juni.
27- 48 – 50 – 59 – 65 - 68 - 80 - 82 - 87 -108
15. Evt.

Erik Thøgersen

Naja Jensen

Intet

Karsten Westergaard

Trine Bergen

Mie Houmøller
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