
 
 MØDEREFERAT SIDE 1 AF 5 

 

 

MØDE: Bestyrelsesmøde 

 

DATO: torsdag 27. februar 2020 

 

TIDSPUNKT: 18:30 

 

 

REFERENT: Henrik Møller Hansen 

 

DELTAGERE: Michael Ryding 

 Anders Ravn 

 Marcus Gøgsig 

 Kim Holm Pedersen 

 Mads Lund Petersen 

 Ronny Budal 

 

AFBUD: Lasse Haahr Petersen 

 

 

NÆSTE MØDE: Bestyrelsesmøde 

 

DATO: tirsdag 24. marts 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: Var til møde i Brøndby Kommune hvor han gav et indlæg i hvordan vi 

håndterer spillere/medlemmer (tager imod nye spillere etc.). Budskabet er, at det 

er meget vigtigt for at kunne tiltrække og fastholde spillere. 

 

Informationsfolder blev gennemgået. Vedr. kontakt er det Marcus som skal kon-

taktes når det gælder ungdom og Michael når det gælder senior. Det blev besluttet 

at vi lægger informationsfolderen i klubben for interesserede og ellers vil Michael 

overveje om der skal laves en ”one pager” som kan udleveres til nye spillere. 

 

Anders: Der er kommet en ny foreningskonsulent i Brøndby Kommune, som ger-

ne vil besøge os. Vi laver en aftale med hende. Marcus mener det er en god ide at 

vi holder kontakt til Kommunen. Måske vi skal bruge hende til andet. 

 

Hvad med ”Brøndby Sportsby”, er vi nævnt? Hvad kan vores rolle blive? Ved de 

hvor gode vi er? 

Vi må alle øve os på at blive bedre til at netværke med kommunen. 

 

Vedrørende klubtrøje så har Marcus fundet trøjer. Vi køber en skæreplotter til 

tryk. Vi låner en varmepresse hos Preben. Vi bestiller 50 stk. i forskellige størrel-

ser til en start. Michael og Kim administrerer tryk af trøjer. 

 

Anders har haft kontakt med Susanne Bart fra Kommunen vedrørende indberet-

ning når vores lokaler skal benyttes. Det er til internt brug. Det blev aftalt at vi 

indberetter faste træningstider/år. 

Desuden blev vi opfordret til at søge Brøndby Stævnet igen. 
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Status ungdom 

Marcus: Vi kører derudaf. Vi er godt i gang med at etablere et ungdomsudvalg. 

Vi har 3-4 med os. Det er super. Morten er kommet ind over vedrørende ordning 

omkring begynderbat. 

Der er godt gang i pointstævner og holdkampe. 

 

Pointstævnefinale står Marcus for. Det bliver stort. 

 

Den 11. april skal vi til Landskrona med udvalgte spillere. 

 

Klubmesterskab: Vi køber pokaler af Preben. Vi bliver 50+ deltagere til spis-

ning. Michael hører Lotte vedrørende menu. Klubben vil gerne betale for dele af 

maden. 

 

Michael: DM for ungdom er i Hjørring. Vil klubben give tilskud? 

Anders: Vi betaler tilmeldingsgebyr for hver spiller mod at spillerne på den efter-

følgende træning fortæller om deres DM-oplevelse. Vi dækker omkostningerne 

for coach. 

 

Lasse tager til ungdomskonference. 

 

 

Status senior 

Anders: Planlægning af sæsonafslutning er i gang. 

 

Michael: Det kan overvejes om der skal laves et arrangement inden sæsonafslut-

ningen. 
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Regnskab 

Anders: Vi har et pænt overskud af forskellig årsager – specielt på grund af flere 

medlemmer. 

 

Michael har bestilt lodder og vil bruge MobilePay Box som betalingsmetode. 

 

Michael har oprettet mailadresse til kasserer og formand med domæne 

@brondbybordtennisclub.dk. 

 

 

Eventuelt 

Vi har en spiller som gerne vil skifte til Brøndby Vester skoles idrætslinje. Micha-

el har udarbejdet en anbefaling. Super hjælp. 

 

 

Næste møde 

Afholdes tirsdag den 24. marts 2020 kl. 18:30. 


