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MØDE: Bestyrelsesmøde 

 

DATO: tirsdag 11. december 2018 
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REFERENT: Henrik Møller Hansen 

 

DELTAGERE: Michael Ryding 

 Anders Ravn 

 Lasse Haahr Petersen 

 Marcus Gøgsig 

 Saro Zanazanian 

Henrik Møller Hansen 

 

AFBUD: Kim Holm Pedersen 

 

 

NÆSTE MØDE: Bestyrelsesmøde 

 

DATO: tirsdag 8. januar 2019 

 

TIDSPUNKT: 18:30 
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Siden sidst 

Anders: Hvad er status på bolde? 

Marcus: Foreslår vi udfaser vore dårligste bolde (Richmoral). Vi skal erstatte 

dem med ”blå et-stjernede” eller tilsvarende. 

Anders indhenter et tilbud på 100 stk. bedre bolde inden vi beslutter os.  

 

Der har været debatmøde i DBTU den 17. november vedrørende ny struktur. 

Vi afventer referat fra Kim på det kommende bestyrelsesmøde.  

 

Anders har forfattet en velkomstmail til nye medlemmer. 

 

 

Vestegnen 

Julestævnet status? 

Michael har købt det meste ind. Kender ikke status fra Preben. Vi mangler folk til 

at hjælpe. Marcus og Lasse har sat weekenden af til at hjælpe. De vil prøve at få 

forældre til at hjælpe. Michael vil også sende besked rundt til medlemmer og for-

ældre at vi har behov for hjælp. 

 

 

Status ungdom 

Anders: Kval top 12 gik rigtig fint. Emilie vandt turneringen og Noah Ibrahim 

vandt 6 kampe. Utrolig flotte resultater. 

 

Marcus: Der er spillet flere holdkampe i rækkerne ”over 12 B og C”. Vi ligger 

nummer 1 i begge rækker. Super flot. Vi havde desuden et godt stævne  Holme 

Olstrup. 

  

Lasse og Marcus vil gøre reklame for det kommende pointstævne i den kommen-

de weekend. 
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I samme weekend har vi desuden 7 spillere og 3 ledere med til OB stævne. Der er 

godt styr på organisering.  

Anders: Klubben betaler transport og logi (overnatning) for ledere. 

 

Alt i alt har vi haft en rigtig god periode i ungdomsafdelingen og det fortsætter! 

 

Anders: Juleafslutning status. 

Michael: Der er udsendt invitationer. Vi genfremsender. 

Lasse og Anders er i gang med planlægning og indkøb (til gløgg og æbleskiver). 

 

Marcus: Julelejr tilmeldinger er løbet op i 10 deltagere. Vi forventer flere.  

 

Anders: Vi har fået invitationer til ØM. Marcus går i gang med at informere spil-

lere vedr. tilmeldinger.  

 

 

Status senior 

Anders: Vi har fået 5 indmeldinger. Der er måske flere på vej.  

Bestyrelsen var enig om at det var meget positivt hvis der kunne komme lidt mere 

liv i senior afdelingen. 

 

 

Økonomi 

Anders: Har udarbejdet en regnskabsstatus. Vi har p.t. et underskud på 58.000 kr. 

Vi forventer at modtage 35.000 kr. i tilskud fra kommunen. Sammen med andre 

tilskud vedr. træneruddannelser og kontingenter forventes underskuddet at blive 

ca. 10.000 kr. Vi bliver nødt til at holde lidt igen resten af sæsonen. 
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Eventuelt 

Michael: Hvordan ser det ud med stævnedatoer og bookninger til næste år? 

Anders: Vi har booket Brøndby Hallen til vores Brøndbystævne. Desuden har vi 

booket til sommerstævne. 

Begynderstævnet i starten af næste sæson er uafklaret. Det blev besluttet at satse 

på weekenden 31. august/1. september. 

Michael og Anders forsøger at reservere datoer til alle 4 stævner for den kom-

mende sæson. 

 

 

Næste møde 

Afholdes tirsdag den 8. januar 2019 kl. 18:30. 


