MØDEREFERAT
MØDE:

Bestyrelsesmøde

DATO:

onsdag 29. april 2020

TIDSPUNKT:

19:30

REFERENT:

Henrik Møller Hansen

DELTAGERE:

Michael Ryding
Anders Ravn
Marcus Gøgsig
Kim Holm Pedersen
Mads Lund Petersen
Ronny Budal
Lasse Haahr Petersen
Henrik Møller Hansen

AFBUD:

NÆSTE MØDE:

Bestyrelsesmøde

DATO:

tirsdag 12. maj 2020

TIDSPUNKT:

18:30

BILAG:

-
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Generalforsamling



Status ungdom



Status senior



Eventuelt



Næste møde

SIDE 2 AF 4

MØDEREFERAT

SIDE 3 AF 4

Siden sidst
Ingen punkter.

Generalforsamling
Anders: Vi skal have generalforsamling inden udgangen af maj 2020. Vi ved ikke
om vi kan holde den i maj.
Mandag den 25. maj blev foreslået. Det er vores bedste mulighed lige nu.
Vedrørende dagsorden, så foreslås det at vi beholder kontingentsatserne. Det var
der enighed om.
Beretning for ungdomsafdelingen er på plads. Michael og Ronny må sørge for en
beretning fra seniorafdelingen. Anders har sagt ja til at fortsætte som formand, ligesom de øvrige i bestyrelsen forsætter. Marcus’ far (Johnny) har udtrykt ønske
om at deltage i bestyrelsesarbejdet. Det kunne blive som suppleant.

Stævne
I følge Marcus er plakaten klar og stævnet kan sættes i gang hvis vi får tilladelse.
Vi afventer regeringens udmeldinger i løbet af maj.

Aktiviteter frem til vi må starte rigtigt igen?
Marcus har sagt ja til at være træner hen over sommerferien. Det er super.
Hvis vi er heldige får vi lov til at starte bordtennis i maj. Så vil vi starte træningen
i det omfang at det kan lade sig gøre.
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SIDE 4 AF 4

Status ungdom
Marcus: Vi har styr på de fleste ting. Har et spørgsmål til Kim vedrørende holdtilmelding. Marcus og Kim taler sammen. Dermed er holdene klar til at blive
meldt til. Marcus sørger for tilmelding i samarbejde med Greves ledelse.

Status senior
Michael: Ikke så meget status lige nu. Alle ser frem til at kunne komme i gang
igen.

Regnskab
Anders: Vi har et pænt overskud. Det skyldes flere medlemsindtægter, samtidig
med at omkostninger til trænere er faldet (grundet Corona). Det er plads til lidt investeringer. Eksempelvis til trykkemaskine.
Henrik opfordrer til at få investeret i det vi har brug for så vi kan fortsætte med at
drive klubben i den positive retning.

Næste møde
Afholdes tirsdag den 12. maj 2020 kl. 18:30.

