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MØDE: Bestyrelsesmøde 

 

DATO: tirsdag 8. maj 2018 

 

TIDSPUNKT: 18:30 

 

 

REFERENT: Henrik Møller Hansen  

 

DELTAGERE: Michael Ryding 

 Anders Ravn 

 Lasse Haahr Petersen 

 Henrik Møller Hansen 

 Marcus Gøgsig 

 Saro Zanazanian 

 

AFBUD: Kim Holm Pedersen 

Preben Larsen 

 

 

 

 

NÆSTE MØDE: Generalforsamling 

 

DATO: mandag 28. maj 2018 

 

TIDSPUNKT: 19:30 

 

 

BILAG: - 
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o Klubmesterskab og årets priser 

o Sommerlejr 
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o Klubmesterskab og årets priser 

 Økonomi 

 Generalforsamling 
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Vestegnen 

4 coaches tager til DM i weekenden. 

 

Anders: Hvad med hold til næste år? Lasse havde skrevet et forslag som han præ-

senterede sammen med Marcus. Anders kommenterede at alle ikke var medtaget 

fra spillertruppen. Marcus svarede at der var taget højde for at udtage spillere som 

gerne vil deltage og spille gennem en hel sæson. Det blev besluttet at arbejde vi-

dere med forslaget og tale med forældre og spillere inden endelig tilmelding. 

 

 

Siden sidst 

Anders: DGI og DIF har en pulje hvor vi kan søge midler – eksempelvis hvis vi 

vil gøre noget for bredde idrætten, eller lave noget på kulturnatten. Den mulighed 

bør vi være opmærksomme på. 

 

Der er repræsentantskabsmøde i ØBTU den 15. maj 2018. Det foregår i Karlslun-

de. Kim og Michael overvejer at deltage. Anders kan ikke. 

 

Anders: DBTU har årsmøde 2. juni i Horsens. Der er flere principielle spørgsmål 

på agendaen, som omhandler strukturen omkring elite divisionen. Vi deltager ikke 

herfra. 

 

Brøndby kommune har inviteret til læringsfestival den 7. august. Det foregår midt 

på dagen. Vi deltager ikke. 

 

Marcus: Vi har haft en fin turnering i Hvidovre med vore ungdomsspillere. Det 

var en kæmpe succes, med masser af sjov, vindere og præmier. Det giver et super 

sammenhold. 

 

Emilie og Freja er kommet i folkebladet pga. deres Sjællandsmesterskab. Tillykke 
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Status ungdom 

Vi blev enige om årets priser til ungdomsspillere. Marcus og Lasse skriver argu-

menter ned til Anders. 

 

Vi skal have tjekket op på pokalerne og evt. købe nye. Desuden skal navne ind-

graveres i pokalerne. Michael tager sig af opgaven. 

 

Marcus: Sommerlejr foreslår vi at afholde den 23. og 24. juni. Det er sankthans, 

men vi skriver rundt til spillerne for at høre om interessen. Vi skal være minimum 

8-10 tilmeldte. 

 

Anders: Klubmesterskaber er der godt styr på. Michael har booket bowlingbaner. 

Chauffører og kager er også på plads. Marcus og Lasse deltager sammen med An-

ders. Emil kan ikke deltage. Marcus følger op på om Mikkel kan deltage. 

 

En forælder har tilbudt at lave mad. Det er et flot initiativ og meget værdsat. 

 

 

Status senior 

Anders: Der er sendt indbydelser ud til seniorklubmesterskab. Der er givet et 

mindre tilskud til arrangementet. 

 

Vi blev enige om årets spiller og årets overraskelse hos seniorerne. 

 

 

Økonomi 

Anders: Jeg har sendt et regnskab ud. Revisorerne har allerede godkendt. Vi ender 

med et overskud på godt 24.000 kr. Vi har tjent på Top 12, og vi har brugt færre 

midler på ungdomstur og senior julefrokost. 
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Generalforsamling 

Vi afholder generalforsamling mandag den 28. maj kl. 19.30. Anders laver beret-

ning. Kontingentet foreslås uændret. 

 

 

Eventuelt 

Hvem betaler for Lasse og Marcus når de er Coaches til DM? Det drejer sig om 

700 kr. til overnatning. Vi enedes om at dække beløbet. 

 

Anders: Vi har fået 10.700 kr. af kommunen til bordtennisudstyr + bord + dom-

mertavler m.m. Marcus foreslår desuden at vi bruger lidt penge på bolde.  

 

 

Næste møde 

Næste møde er generalforsamling. 

Afholdes mandag den 28. maj 2018 kl. 19:30. 


