
 
 MØDEREFERAT SIDE 1 AF 5 

 

 

MØDE: Bestyrelsesmøde 

 

DATO: torsdag 22. august 2019 

 

TIDSPUNKT: 18:30 

 

 

REFERENT: Michael Ryding 

 

DELTAGERE: Michael Ryding 

 Anders Ravn 

 Lasse Haahr Petersen 

 Marcus Gøgsig 

Kim Holm Pedersen 

Mads Lund Petersen 

 

AFBUD: Henrik Møller Hansen 

 

 

NÆSTE MØDE: Bestyrelsesmøde 

 

DATO: tirsdag 8. oktober 2019 

 

TIDSPUNKT: 18:30 

 

 

BILAG: - 
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Dagsorden 

 

 

 Siden sidst 

o Vestegnen Startstævne 

o Regionale udviklingsmiljøer i BTDK 

 Status ungdom 

o Opstartsmøde 

 Status senior 

o Træningsturnering 

o Holdtilmelding 

 Økonomi 

 Eventuelt 

 Næste møde 
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Siden sidst 

Anders: Der er ikke adgang til hallen fra mandag den 21. oktober til torsdag den 

24. oktober, begge dage inklusive. 

Kim: Vi skal pakke bordene sammen inden. 

Anders: Vi skal skrive ved holdtilmelding, at vi ikke kan have hjemmebanekam-

pe i den periode. 

 

 

Vestegnen Startstævne 

Anders: Hvad er status? 

Michael: Der er styr på det. Vi skal bare have tjekket printeren eller eventuelt kø-

be en ny, hvis ikke den virker. 

Kim: Jeg tester sammen med Preben. 

 

Marcus: Vi har 20 tilmeldinger fra BBC. 

Anders: Vi skal have licens til alle spillerne. 

 

Michael: Jeg sørger for at kontakte Brøndby Volleyballklub. 

 

Marcus: Vi holder træning i Stadionhallen fra 17-18:30. 

 

 

Regionale udviklingsmiljøer i BTDK 

Anders: Jeg var til møde onsdag den 21. august. 

Mødet var et opstartsmøde, hvor der skulle findes medlemmer til vækstteams. 

Der var ikke mange deltagere fra vores region. 

Dennis Skaarup (København) deltager fra vores region ved ledermøde på Born-

holm den 27. og 28. september. 
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Status ungdom 

Lasse: Vi holder opstartsmøde for ungdomsafdelingen onsdag den 28. august kl. 

17:30 i klublokalet. 

 

Lasse: Der er mange spillere og mange nye spillere i træningslokalet. Vi skal nok 

have et nyt træningshold. 

Marcus: Vi skal måske også ændre lidt i strukturen af træningsholdene. 

 

Marcus: Vi kommer til at køre en ny ”invitationstræning” om fredagen i samar-

bejde med Greve for udvalgte spillere fra begge klubber. 

 

Marcus: Mikkel Klint skal være træner på Amager til fælles fredagstræning for 

klubber som Brøndby, Hvidovre, Amager og Gladsaxe. 

Vi har 4 spillere med: Noah I, Noah M, Emilie og Freja. 

 

Marcus: Nettet til kinatræning skal repareres. Lasse undersøger sammen med 

Preben. 

Vi skal også have nye fiskenet til at samle bolde op med. Michael bestiller. 

 

Michael: Vi skal undersøge med Kommunen omkring lån af Stadionhal 1 til 1-

dagslejre. 

Anders undersøger. 

 

Marcus undersøger omkring tryk på trøjer. 

 

 

Status senior 

Anders: Er der styr på holdkamphold? 

Michael: Vi nærmer os. Jeg mangler kontakt til et par enkelte spillere. Vi kan må-

ske lave 6 hold til denne sæson. 

 

Vi har et hold i ØBTU’s træningsturnering med Marcus Gøgsig, Allan Wraa, Saro 

Zanazanian og Noah Mortensen. De har spilet 2 holdkampe og tabt begge. De skal 

spille 4 holdkampe i alt.  
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Økonomi 

Anders: Jeg foreslår vi øger trænernes timeløn med 10 kr. 

Bestyrelsen var enig, og det blev vedtaget at øge trænerlønnen med 10 kr. 

 

 

Eventuelt 

Anders: Der starter ny sæson med skole-OL. Jeg tager fat i Per og 60+-afdelingen 

og hører om de kan være behjælpelige med at arrangere. 

 

 

Næste møde 

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


