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MØDE: Bestyrelsesmøde 

 

DATO: tirsdag 30. november 2021 

 

TIDSPUNKT: 19:30 

 

 

REFERENT: Michael Ryding 

 

DELTAGERE: Michael Ryding 

 Anders Ravn 

 Marcus Gøgsig 

 Kim Holm Pedersen 

 Morten Olsen 

 Ronny Budal 

 Lasse Haahr Petersen 

 

AFBUD: Mads Lund Petersen 

 

 

 

NÆSTE MØDE: - 

 

DATO: - 

 

TIDSPUNKT: - 

 

 

BILAG: - 
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Dagsorden 

 

 

• Ungdom 

• Senior 

• Eventuelt 

• Næste møde 
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Ungdom 

Juleafslutning 

Vi planlægger at afholde juleafslutning i Uge 51. Der bliver én juleafslutning pr. 

hold (20. december for U12, 21. december for Ungdom B og 22. december for 

Ungdom A) og med maksimalt én forælder pr. spiller eller slet ingen forældre. 

Michael sender invitation ud. 

 

Julefrokost 

Der vil blive afholdt en julefrokost for klubbens juniorspillere. Det er på spillernes 

eget initiativ. Klubben giver et tilskud til mad. 

 

Klubtur til Odense 

Der er styr på klubturen til Odense. I alt 21 spillere og 18 voksne har meldt sig til. 

 

Vækstteam event BTDK 

Der afholdes et ministævne på Amager den 4. december. Vi har indtil videre fået 

tilmelding fra 6 BBC-spillere. 

 

Juleevent BTDK 

Der skulle være afholdt et Juleevent den 11. december på 3 forskellige lokationer 

på Sjælland. De er alle blevet aflyst. 

 

Holdturnering 

Den 12. februar har vi arrangeret det således, at 5 af vores holdkamphold spiller 

på hjemmebane. 

Vi forsøger derfor at lave et fælles arrangement for alle klubbens holdkampspille-

re, hvor vi fx bowler/spiller minigolf og spiser mad sammen. 

 

Pointstævner 

Vi har overfor BTDK udvist et ønske om fortsat at afholde pointstævner med ra-

tingpoint for at spillere nemmere kan differentieres efter niveau, når de kommer 

ud til ”rigtige” stævner og derved undgå, at de bliver matchet helt forkert. 

BTDK har ikke vendt tilbage og vi har derfor oprettet stævnerne i DGI-regi med 

hjælp fra Preben. 

BTDK har ikke været glade for at vi afholder pointstævnerne i DGI-regi. Vi får 

muligvis ikke lov til at deltage i Pointstævnefinalen som følge heraf. 
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Samarbejde med SFO (piger) 

Vi er ved at være færdige med SFO-forløbet. Michael og Marcus har spillet med 

pigerne fire gange og har sidste gang onsdag den 1. december. De seneste to gan-

ge i forløbet har været i BBC’s lokaler. Sidste gang bliver også i BBC’s lokaler. 

Michael og Marcus har planlagt en konkurrence med nogle præmier som afslut-

ning på forløbet. 

Vi laver evaluering med SFO’en og Brøndby Kommune efter forløbet. 

Pigerne tilbydes indmeldelse i klubben mod et reduceret kontingent. 

 

Træningslejre 

Der er træningslejre i Esbjerg og København i juleferien. 

Allan har snakket om at afholde en træningslejr i Greve. 

 

Besøg af 10. klasse 

Per har aftalt at vi får besøg af en 10. klasse. De kommer tre formiddage. Per sør-

ger for at lave lidt turnering/konkurrence med dem. 

 

 

Senior 

Julefrokost 

Seniorerne afholder julefrokost den 11. december. 
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Eventuelt 

Årshjul 

Vi arbejder videre med et årshjul. 

 

Regnskab / kontingent 

Der er styr på opkrævning og betaling af kontingent. 

Per opkræver for 60+. 

Michael opkræver for resten. 

 

Julestævne 

Vi skal bruge nogle hjælpere til Julestævnet. Michael sender mail ud og skriver på 

Facebook. 

 

ØM 2022 (Østdanske Mesterskaber) 

BBC har tilbudt at hjælpe BTDK med at afholde ØM i Taastrup den 15. og 16. ja-

nuar. Vi skal sidde ved dommerbordet og sørge for selve stævneafviklingen. 

Der bliver betalt et honorar til BBC. 

 

Ungdomsrepræsentant 

Vi har snakket om at prøve at få en eller flere ungdomsspillere til at deltage i be-

styrelsesarbejdet på sidelinjen som ”ungdomsrepræsentant”, så vi kan få nogle fle-

re med i bestyrelsesarbejdet. 

 

BTDK Vækststrategi 2025 

BTDK afholdt et online dialogmøde angående deres vækststrategi for 2022-2025. 

Michael, Morten og Kim deltog. 

 

Brøndby Kommune faciliteter 

Kommunen har spurgt efter om der er mangler nogle ting. 

Vi har nævnt, at vi ønsker sportsgulv og en måde at reducere fugten i lokalet på. 

 

 

Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde planlægges efter behov. 


