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MØDE: Bestyrelsesmøde 

 

DATO: tirsdag 14. september 2021 

 

TIDSPUNKT: 19:30 

 

 

REFERENT: Michael Ryding 

 

DELTAGERE: Michael Ryding 

 Anders Ravn 

 Marcus Gøgsig 

 Kim Holm Pedersen 

 Morten Olsen 

 

AFBUD: Mads Lund Petersen 

 Ronny Budal 

 Lasse Haahr Petersen 

 

 

 

NÆSTE MØDE: - 

 

DATO: - 

 

TIDSPUNKT: - 

 

 

BILAG: - 
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Dagsorden 

 

 

• Ungdom 

• Senior 

• Kulturnat 

• Eventuelt 

• Næste møde 
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Ungdom 

Marcus: Vi er kommet godt i gang efter sommerferien igen. Der er fyldt op på 

flere af træningsholdene. Flere spillere er blevet rykket et træningshold op for at 

gøre plads til nye spillere på U12-holdet. 

 

Vores hold i Drengeligaen vandt DM-sølv til et slutspil, som var udskudt fra sæ-

sonen 2020/2021. Holdet bestod af Zune Budal, Marco Voong, Noah Ibrahim og 

Andreas Kongsdal fra Greve. Stort tillykke til holdet og trænerne. 

 

Klubfestival 

Klubfestival afholdes den 25. og 26. september i Roskilde. Vi har 4 deltagere 

med. Michael deltager som hjælper ved arrangementet. 

 

Klubtur til Odense 

Vi planlægger at lave en klubtur til OB stævnet den 4. og 5. december. 

Der kommer mere information ud senere. 

 

Holdturnering 

Ungdomsholdene er allerede meldt til. I år har vi 7 Brøndby-hold (herunder hold i 

Pigeligaen og Drengeligaen) samt et fælles hold med Amager og Hvidovre i Juni-

orligaen, hvor vi bidrager med 3 spillere. 

 

Pointstævner 

Første pointstævne afholdes søndag den 24. oktober i Brøndby. 

Vi aftaler med Greve, B77 og AIF hvor de andre stævner afholdes. 

Eventuelt skal vi have begrænsning på deltagerantallet og forhåndstilmelding. 

 

Klubmesterskab for Ungdom og Senior 

Vi vil gerne holde fælles klubmesterskab for ungdom og senior den 18. juni 2022. 

Anders forsøger at booke Stadionhal 1. 

 

BTDK test af Sukiru og E-bordtennis 

BTDK har af flere omgange været i klubben og teste appen Sukiru, som er en 

slags gradueringsapp, hvor man kan stige i niveau ved at gennemføre nogle øvel-

ser af forskellige sværhedsgrader. Appen skal bruges første gang i større skala til 

Klubfestivalen. 
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Det er også planen, at BTDK efter Klubfestivalen skal teste E-bordtennis af på vo-

res ungdomsspillere. 

 

DM Ungdom 

Der er i år fri tilmelding til DM Ungdom. Vi har et par mulige kandidater, som har 

niveau til at deltage. Marcus har snakket med dem. Sidste tilmelding er lørdag den 

18. september. Vi regner umiddelbart ikke med at sende trænere med. Det afhæn-

ger af tilslutningen. 

 

Træningslejr i efterårsferien 

BTDK afholder en træningslejr i Idrættens Hus, og har fået lov af Brøndby Kom-

mune til at sove på Brøndbyvester Skole. Michael er kontaktperson til Kommu-

nen. 

Vi holder også selv en træningslejr i klubben i ferien. Evt. to dage til begyndere 

og to dage til øvede. Vi har fået tilskud fra DIF/DGI til at holde lejren. 

Nærmere information følger meget snart. 

 

Svenske stævner 

Vi har snakket om at tage til flere svenske stævner. Der er et stævne i Åstorp den 

9. og 10. oktober. Morten og Michael undersøger og informerer relevante spillere. 

 

Hyggeaften 

Vi har snakket om at lave en hyggeaften for de ældste ungdomsspillere, hvor der 

bliver set film og spist pizza. Der er mange andre aktiviteter i gang i øjeblikket, så 

vi venter til der er lidt mere luft i kalenderen. 

 

Juleafslutning 

Vi planlægger at afholde fælles juleafslutning for alle hold. Begrænsning på én 

forælder eller andet familiemedlem pr. spiller. 

 

Samarbejde med SFO (piger) 

Michael og Marcus har været til møde med SFO’en på Brøndbyøster Skole og 

foreningskonsulenten, Louise. Vi planlægger at afholde et forløb på 5-6 uger, hvor 

vi kommer og spiller bordtennis med piger fra 3.-klasse på SFO’en. Vi planlægger 

at starte efter efterårsferien. 

SFO’en skal bruge noget materiale til at dele ud. Michael og Marcus udarbejder 

materialet og sender det til SFO og foreningskonsulent. 
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Senior 

Vi har haft mange udmeldelser i starten af denne sæson. Det har haft stor betyd-

ning for fremmødet i træningslokalet. Der er meget få, der dukker op. 

 

Der er også sendt indbydelse ud til Klubmesterskab for Senior (udskudt fra sidste 

sæson), som skal afholdes lørdag den 25. september. Pt. er der lav tilslutning. 

 

Der er tilmeldt hold i seniorrækkerne. Vi får i år et hold i Serie 1, Serie 3, Serie 4 

og Serie 5. Tilmelding til Serie 5 er først senere. 

 

Vi skal også tænke på en dato for seniorernes julefrokost. Marcus foreslog, at den 

kan afholdes samtidig med 60+’ernes. Michael snakker med Per. 

 

 

Kulturnat 

Kulturnatten afholdes fredag 1. oktober. Vi er på fra 16-17:30 i Stadionhal 1 og 

skal stille to borde til rådighed. 

Vi stiller med et par voksne. Vi skal bruge én eller to hjælpetrænere til Kulturnat-

ten. Marcus snakker med hjælpetrænerne om det. 

 

Kommunen ønsker at bruge vores bander til at opdele hallen. Vi har accepteret på 

betingelse af at vi selv sætter banderne op. De står nemlig bagerst på vores depot. 

 

Michael sørger for flyers. 
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Eventuelt 

Anders: Vi har ansat Marcus på en fast aftale. 

 

Michael: Vi skal snart sende opkrævning af kontingent ud. 

Michael kigger på en smart måde at sende opkrævning ud, så vi kan spare tid. 

 

Brøndby Kommune har godkendt vores ansøgning omkring to nye bordtennisbor-

de. Michael sørger for at bestille bordene. 

 

Vækstteam Storkøbenhavn 

Vores vækstteam har aftalt at afholde et fælles event enten den 4. eller 5. decem-

ber i Amagerhallen primært for begyndere. 

Formatet aftales senere. Det er samme weekend som klubturen til OB, så vi kan 

formentlig ikke sende trænere/ledere med til Amager. 

 

Booking af lokaler 

Vi skal booke lokaler til ungdomsholdkampe, klubmesterskab for senior, point-

stævne, træningslejre mm. Michael sørger for at booke. 

Vi skal også huske at skrive til Brøndby Hallen og brandmyndighederne i forbin-

delse med træningslejr i efterårsferien, da der skal være overnatning. 

 

Årshjul 

Michael foreslog, at vi udarbejder et årshjul for bedre og nemmere planlægning. 

 

Øresund Bropas 

I forbindelse med et stævne i Sverige i august lavede vi en aftale med Øresund 

Bropas, så vi kan få billigere billetter, når vi skal til Sverige. 

 

 

Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde planlægges efter behov. 


