
Bestyrelsesmøde 
Mandag d. 14/6-2021 - GBK 

 

Til stede: Christian Kirkegaard, Peter Pinderup, Charlotte Honore, Pia Adamsen, Kasper Bjerregaard 

 

Afbud fra:  Anja 

  

1. Ny bestyrelse: 

  

IT adgange - Peter har behov for en pc til at lave kasserer arbejdet på - evt. den allerede 

tilgængelige klub pc. Regnskabssystem til kontering, fakturering, kontingentopkrævning etc.- har 

vi et? 

Bankskifte fra Sparekassen Djursland til Djurslands bank - støtte vores hovedsponsor - Peter og 

Kasper aftaler et møde. 

  

Facebook adgange - Christian sørger for adgang til de relevante 

  

Klubmodul - Hjemmeside  - Charlotte spørger Lars Heidemann hvordan det fungerer, og vedr. 

adgang. 

  

Badmintonplayer - adgange 

  

Dropbox - (installeres på klub pc), WIFI, nøglefunktion -vi har behov for en oversigt -vi spørger 

Lars Heideman 

  

Norddjurs Fritidsråd 

  

Hjemmeside vedligeholdelse Pia - tjek med Maria vedr. referat 

  

2. Sommerperioden 

  

Regler for motionsrum - regler står på døren - adgang med nøgle - kun over 15 år - adgang på eget 

ansvar - forsikring?? Vi tjekker policen. Evt. gennem DGI? 

  

Vi vedtager at man skal være passivt medlem hvis man skal kunne købe en brik adgang. 

  

3. Sæsonstart - ungdom 11/8-2021 

  

Motionister - hvem står for overblikket - Henrik Thorup har tidligere kørt mandagsholdene - der 

tjekkes op på hvornår der skal være opstart - og om han vil styre det fremadrettet. 

  

Voksenfjer - der åbnes for alle 11/8 - turnering først fra september 

  



Trænere - nogenlunde dækket 

  

Senior - tirsdag og torsdag 19-21 - Kirke indtil videre 

  

Trænere - er det muligt at få fat på en udenlandsk træner - vi kontakter Viden Djurs/Søren 

Hoffman og DGI for at undersøge mulighederne for dette. 

  

Trænere - Kirke kontakter Sune Gavnholt og Arne Tophøj for at høre om de har nogle ideer til 

mulige trænere. 

  

Kirke laver en liste mht. Miniton, og Charlotte laver en kalender når det er på plads. 

  

4. Bane 7 - Niels Jørgen stopper  - der skal findes en ny ordning 

  

Der skal oprettes et udvalg - der kan stå for indkøb, dækning af vagter, stævner etc. Vi spørger NJ 

hvordan vi bedst arbejder videre med dette. 

  

5. Bolde - der er pt. 140 rør 

 

Anja står for det - og rapporterer til kasseren mht. beholdning. Hvornår og hvor ofte købes der 

bolde - kontrakt med Stein P - 500 stk/rabat 

  

6. Status og økonomi 

  

Liste over sponsorer - vi skal have et overblik over status. 

  

Indtil videre arbejdes med følgende udvalg 

• Ungdomsudvalg 

• Bane 7 udvalg, 

  

7. Næste møde 

tirsdag d. 6/7 kl 17.00  - ellers mandage kl 17 - skal passe med Anja 

 

 


