
 
 MØDEREFERAT SIDE 1 AF 5 

 

 

MØDE: Bestyrelsesmøde 

 

DATO: tirsdag 8. oktober 2019 

 

TIDSPUNKT: 18:30 

 

 

REFERENT: Henrik Møller Hansen 

 

DELTAGERE: Michael Ryding 

 Anders Ravn 

 Marcus Gøgsig 

Kim Holm Pedersen 

Mads Lund Petersen 

Henrik Møller Hansen 

 

AFBUD: Lasse Haahr Petersen 

 

 

NÆSTE MØDE: Bestyrelsesmøde 

 

DATO: torsdag 14. november 2019 

 

TIDSPUNKT: 18:30 

 

 

BILAG: - 
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Dagsorden 

 

 

 Siden sidst 

 Status ungdom 

 Status senior 

 Økonomi 

 Eventuelt 

 Næste møde 
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Siden sidst 

Anders: Jeg skal have hjælp. Vi skal have tilmeldt pointstævnet og opdateret 

medlemsregisteret. 

Michael opdaterer medlemsregistret umiddelbart efter mødet. 

Marcus har tilmeldt os til pointstævner. Klubben betaler for deltagelse i point-

stævne. 

 

Anders: Der skal søges tilskud til kommunen inden november. Det gør jeg selv. 

 

Vi har fået accept på stævnedatoer. 

 

Vi udskyder ansøgning om den røde hal til en samlet træningsdag for alle spillere. 

Vi har ikke tid lige nu. Bordtennisprogrammet er stramt pakket indtil marts. 

 

Der er regionsmøde i morgen. Anders har meldt fra. 

 

Anders skal have sendt regninger ud til kontingentbetalinger. Er medlemslisterne 

opdaterede? Marcus tjekker og sender eventuelle opdateringer til Anders. 

 

Der har været mange tilmeldinger til stævner. Det er ret tung administration for 

Anders. Det blev aftalt at spillere og forældre selv skal tilmelde sig fremover. Der 

vil være noget indkøring/instruktion og det sørger trænerstaben for. 

 

Der skal laves børneattester. Anders er startet på processen og kører den færdig. 

 

Michael har søgt DIF tilskud til en robot. 13.499 kr. udbetales på klubbens Nem-

konto, som vi ikke har. 

Anders sender en instruktion til bestyrelsesmedlemmer, så vi kan få oprettet en 

Nemkonto inden den 1. november. 
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Status ungdom 

Marcus: Vi kører godt. Der kommer flere og flere, uge for uge. Der er stadig 

plads. Mikkel er stoppet som træner. Vi prøver at klare os med den resterende 

trænerstab i denne sæson. 

 

I efterårsferien holdes træningslejr. Anders orienterer brandmyndighe-

der/halpersonale. 

 

Michael er i gang med planlægning af klubtur til Odense. Der er god gang i til-

meldingen. 

 

Trøjer: Vi er i gang med at få trykt logo på almindelige kongeblå trøjer. Klubben 

betaler trykket på trøjerne. 

 

Marcus’ far sponsorerer desuden trøjer til turneringsspillere. Så må vi se hvor 

langt det rækker. Super spændende initiativ. 

 

Michael: Vi holder juleafslutning den 18. december. Indbydelse kommer snarest. 

 

 

Status senior 

Michael: Vi var 23 til træning i går. Det er helt fyldt op. Det er forrygende. Pro-

blemet er at alle ikke kan spille samtidig. Det foreslås derfor at arrangere en åben 

træning på fredage. Alle var enige om at det var en god ide. Michael sætter gang i 

initiativet hurtigst muligt. 

 

Michael: Vi arrangerer en social turnering for seniorafdelingen. Der er foreløbig 

15 tilmeldte. 

 

Michael: Vi skal have arrangeret julefrokost. Ronny tænker over hvad der kan la-

ves.  
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Eventuelt 

Kim: Vi skal have en reol til at stille tunge ting på inde i baglokalet. Kim spørger 

halpersonalet om hjælp. 

 

Døren ind til bordtennislokalet er defekt. Marcus har orienteret halpersonalet og 

følger op. 

 

Michael: Vi bør kontakte kommunen igen og gøre opmærksom hvor mange vi er 

i klubben og hvor stort et problem det er. Michael taler med Per. 

 

Elitetræning skal evalueres til næste bestyrelsesmøde. Michael, Marcus og Mads 

følger op. 

 

 

Næste møde 

Afholdes torsdag den 14. november 2019 kl. 18:30. 


