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MØDE: Bestyrelsesmøde 

 

DATO: torsdag 14. november 2019 

 

TIDSPUNKT: 18:30 

 

 

REFERENT: Henrik Møller Hansen 

 

DELTAGERE: Michael Ryding 

 Anders Ravn 

 Marcus Gøgsig 

 Kim Holm Pedersen 

 Mads Lund Petersen 

 Lasse Haahr Petersen 

 

AFBUD: Ronny Budal 

 

 

NÆSTE MØDE: Bestyrelsesmøde 

 

DATO: tirsdag 10. december 2019 

 

TIDSPUNKT: 18:30 

 

 

BILAG: - 
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Siden sidst 

Anders: Møde på Bornholm vedr. BDTK. Referat ser generelt fint ud ”på papi-

ret”. Målet er at skabe vækst med flere spillere. Vækstkonsulenter tilbydes i de 

enkelte regioner. Der skal være opfølgende møde i Odense. Finansiering af BDTK 

er udestående og det bliver et vigtigt punkt i Odense. 

 

Der har været et webinar vedr. SKAT i foreninger. Det var et interessant webinar 

hvor regler blev præciseret. 

 

Klubtrøjer er udgået. Vi skal finde en ny trøje. Der er 3 muligheder: 

1. Kim og Michael undersøger priser på skæremaskine og trykkemaskine. 

2. Anders undersøger med Kians mor hvad tryk koster (bluser kan skaffes via 

Marcus). 

3. Vi fortsætter med Preben 

Vi beslutter næste gang hvilket alternativ vi fortsætter med. 

 

På sidste møde aftalte vi at evaluere trænersituationen. Marcus mente at det er 

forbedret den sidste måned. Vi følger med i udviklingen og tager det op på næste 

møde. 
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Status ungdom 

Marcus: Tilmelding til juleafslutning er i gang. Vi bliver måske 80. Det er ons-

dag den 18. december. 

Anders: Hvordan klarer vi praktikken omkring æbleskiverne. Anders spørger re-

stauranten om vi kan låne ovn. 

Desuden skal vi have stillet borde op i bordtennislokalet. 

Vi har koordineret med Judo. 

 

Seneste pointstævne gik rigtig godt. Vi havde 21 spillere med. 

 

Klubtur til OB-stævnet arrangeres af Michael. Overnatning og transport er der styr 

på. Der er ikke helt styr på tilmeldingerne. Marcus skriver rundt til forældrene. 

 

Der er Kval Top 12 den 7.-8. december. Vi har 3 deltagere med. 

 

 

Status senior 

Anders: Der er mange til træning. Hvordan går det? 

Michael: Der er 15-20 til træning pr. gang. Det er meget positivt. Vi bruger al 

halkapacitet. 

 

Michael: Der er julefrokost den 7. december. Efter nytår vil jeg anbefale holdet at 

deltage i ØM for 2-mandshold. 
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Økonomi 

Vi har haft god medlemsfremgang, så det ser OK ud. 

Medlemstallet er steget fra 47 til 80.  

 

 

Eventuelt 

Michael: Vi har fået betalt en bordtennisrobot af DIF/DGI. Jeg er i gang med at 

optage en video hvor man kan se den i brug. Herefter lægger jeg den op på vores 

hjemmeside. 

 

Michael: Er der planer om julelejr. Marcus: Det bliver ikke i år. Måske en træ-

ningslejr i påsken. 

 

Michael: Vi har talt om at lave en fælles træningsdag for hele klubben. Vi blev 

enige om at gå videre med ideen og finde en træningsdag (søndag) i den røde hal. 

Vi sigter efter den 15. marts. Anders søger hallen (hele dagen). 

 

Michael: Stævne i Sverige kan være interessant for os omkring påske.  

 

Michael: Har fået mail fra gymnasiet: Kan vi rykke rundt på bordene i rød hal 

depot, så de lettere kan få de gamle borde ud? 

Bordene blev rykket rundt dagen efter mødet og gymnasiet informeret. 

 

 

Næste møde 

Afholdes tirsdag den 10. december 2019 kl. 18:30. 


