
 
 MØDEREFERAT SIDE 1 AF 5 

 

 

MØDE: Bestyrelsesmøde 

 

DATO: tirsdag 21. januar 2020 

 

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: torsdag 27. februar 2020 

 

TIDSPUNKT: 18:30 

 

 

BILAG: - 
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Dagsorden 

 

 

 Siden sidst 

 Generalforsamling 

 Status ungdom 

 Status senior 

 Eventuelt 

 Næste møde 
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Siden sidst 

Anders: Vedrørende klubtrøjer, så kan Kians mor lave tryk. Marcus’ far kan leve-

re trøjer. Marcus undersøger tilbud på 100 trøjer i blå og Michael undersøger til-

bud på tryk. 

 

Vedr. foreningsfest kan vi sende 6 personer den 27. marts fra kl. 17. Tilmelding til 

Anders inden 21. februar, så laver han en samlet tilmelding. 

 

Michael: Deltog i møde for BTDK’s regionale vækstteam. Der inviteres til en 

konference i Odense hvor man skal drøfte vækstmuligheder. Det bliver den 15 

marts. Michael overvejer at deltage. 

Vækst team vil oprette Facebook-grupper fremover. Desuden vil man oprette te-

ams som kan lave ”vækstarrangementer” (deltidsansatte). 

Licensbetaling blev drøftet. Der laves nu en mere simpel betalingsform. Ifølge 

Anders vil de samlede omkostninger blive lidt højere for klubben. 

Der er oprettet et ungdomspanel. Planen er, at de yngre skal komme med ideer og 

dermed påvirke beslutninger. 

Der er årsmøde den 7. juni i Odense og et arrangement for ledere den 6. juni. 

Vi har Vestegnen stævne i den weekend. 

 

Bordtennis Danmark holder åbent hus i uge 37. 

 

 

Generalforsamling 

Anders: Generalforsamling skal holdes i maj 2020. Formanden er på valg, og øn-

sker ikke at fortsætte. Der skal derfor findes en ny formand. 

 

Mads har sagt ja til at overtage kassererposten. Han bliver introduceret til opgaven 

af Anders. Det er meget værdsat. Det betyder at den kommende formand ikke skal 

fokusere på den del. 
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Status ungdom 

Marcus forsøger at starte et ungdomsudvalg op. 

 

Gode turneringsresultater. Michael laver et indlæg til Folkebladet. 

 

Der stilles med 3 spillere til Top 12 næste weekend (Sara Mahmoud, Emilie Wraa 

og Freja Nielsen). 

 

Vil prøve at arrangere en lejr i uge 8 (vinterferie). Planen er to dage uden overnat-

ning og simpel forplejning med fokus på bordtennistræning. 

 

Klubmesterskab foreslås afholdt i den røde hal den røde hal søndag den 15 marts. 

Der forventes ca. 40 deltagere. Det kan blive en fest! Det skal overvejes at medta-

ge seniorspillerene. Michael undersøger. 

 

Vi har udfordringer med for mange på træningerne. Vi skal tænke på løsninger og 

muligheder.  

 

Michael søger midler til Freja, så hun bl.a. kan få coach med til stævner. 

 

Nikolajs far (Morten) har foreslået en ordning omkring begynderbat. Det er en 

god ide. Morten starter op. 

 

 

Status senior 

Michael: Vi deltog med fem hold ved ØM for 2-mandshold. Det gik fint. Herefter 

var der arrangeret spisning. 

 

Flere har meldt sig til Roskilde Stævnet og ØM Senior. Meget positivt. 
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Eventuelt 

Judo holder møde den 23. marts i vores fælleslokale. 

 

 

Næste møde 

Afholdes torsdag den 27. februar 2020 kl. 18:30. 


