
 
 MØDEREFERAT SIDE 1 AF 4 

 

 

MØDE: Bestyrelsesmøde 

 

DATO: tirsdag 2. oktober 2018 

 

TIDSPUNKT: 18:30 

 

 

REFERENT: Michael Ryding  

 

DELTAGERE: Michael Ryding 

 Anders Ravn 

 Lasse Haahr Petersen 

 Marcus Gøgsig 

 Saro Zanazanian 

 

AFBUD: Kim Holm Pedersen 

Preben Larsen 

 Henrik Møller Hansen 

 

 

 

 

NÆSTE MØDE: Bestyrelsesmøde 

 

DATO: tirsdag 6. november 2018 

 

TIDSPUNKT: 18:30 

 

 

BILAG: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 MØDEREFERAT SIDE 2 AF 4 

 

Dagsorden 

 

 

 Siden sidst 

 Kval Top 12 og Top 12 

 Vestegnen 

 Status ungdom 

o Ungdom over 12 år skal spille på Bornholm 

 Status senior 

 Eventuelt 

 Næste møde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 MØDEREFERAT SIDE 3 AF 4 

 

Vestegnen 

3. divisionen fik 4 point i sidste runde. Vi skal stadig have flere point for at ende 

over nedrykningsstregen. 

Marcus finder ud af om vi kan rykke nogle spillere fra 2. divisionen ned i et par 

kampe. 

 

Marcus snakker med Preben om muligheden for at et par af spillerne på det øvede 

hold kan komme op og træne med på eliteholdet om torsdagen. 

 

 

Kval Top 12 og Top 12 

Der bliver afholdt Kval Top 12 i Ejby den 24. og 25. november. Vi kan få 1-3 

spillere med. Vi har formentlig Freja med direkte til Top 12. 

 

 

Status ungdom 

Der er kommet mere gang i ungdomstræningen. 

Trænerne snakker om at lave et par træningsdage i efterårsferien for dem der har 

interesse. Trænerne melder ud senere. 

 

Der er kommet kamptidspunkter til holdkampene i ØBTU’s ungdomsrækker. 

Der er konflikt mellem pigedivisionen med Freja og Emilie og ungdomsrækkerne, 

hvor pigerne også spiller. 

Trænerne finder ud af hvem der kan spille hvilke kampe. 

 

Det ene ungdomshold skal til Bornholm og spille. Den ene kamp mod Bornholm 

er rykket til Bornholm, så der spilles 3 holdkampe samme dag. 

Marcus og Lisa finder ud af at bestille billetter til færgen. 

 

Der afholdes Odense stævne den 7.-9. december. Vi vil forsøge at lave en klubtur 

derover. Michael skriver en mail rundt for at høre om der er interesse. 



 
 MØDEREFERAT SIDE 4 AF 4 

 

Vi skal melde tilbage til ØBTU hvornår vi kan holde pointstævner i klubben. Vi 

melder følgende datoer tilbage: 

 11. november 

 25. november 

 24. februar 

 10. marts 

 

 

Status senior 

Vi har meldt både Serie 1- og Serie 2-holdet fra, da der ikke var interesse og nok 

spillere til at stille hold. 

Serie 3- og Serie 4-holdet fortsætter. 

 

 

Eventuelt 

Vi har bestilt Lillebror lodder igen i år, som skal sælges i perioden fra 31. oktober 

til 24. december. 

Overskuddet går til klubtur eller lignende. 

 

 

Næste møde 

Afholdes tirsdag den 6. november 2018 kl. 18:30. 


