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Ref. møde 2. marts 2016
Mødedeltagere
Johanne Tschernja
Kristian Rasmussen
Jens Gammelmark
Patrick Bøttcher Tschernja
Allan Bentsen
Benny Berthelsen

Siden sidst
•

•
•
•
•
•
•

•

Grand prix-stævne: Forløb fint. Printerproblemer, der gav tidsudfordringer på førstedagen. Ikke nok
plads bag bordene i hal D … ved at fjerne et bord og køre med 3 rækker m/9 borde, så passer det. Sløvt
med tilmeldinger omkring den praktiske klargøring og nedtagning. Vi kan overveje, om der skal være
ekstra betaling, hvis der ikke bidrages med hjælpe ved grandprix-stævne/ungdoms-DM og sommerlejr.
Pointstævne: Forløb fint m/hjælp fra Valeria og Patrick, da det gik op for os om fredagen, at vi ikke
havde nogen hal, før ny løsning var fundet.
Kval top 12: Forløb fint. Et par ekstra personer kvalificerede sig til top 12.
Pro/Am: Super arrangement. Trak for langt ud i puljekampene, så Allan/Johanne finder en løsning, hvor
vi kan være færdige minimum 1 time før.
Vinterferiearrangement (Sjov ferie): Mandag og onsdag. Forløb fint … cirka 40 i hallen om mandagen
og 35 om onsdagen.
Invitation til børneidrætsfest: Ud fra kriterierne er der ikke nogen, der skal hyldes for gode resultater. Vi
skal dog være i bedre tid, da vi har nogen, der kunne være indstillet til nogle af priserne.
Indbydelse til DGI-stævne (LM): Stort stævne i Vejle. Et stort familiestævne med plads til at både børn
og forældre kan spille ved samme stævne og med hoppeborge, svømmehal og andre aktiviteter. Vi kan
overveje, om vi på et tidspunkt skal tilbyde dette også, for at se, om der kan komme andre af vores
målgrupper på tur.
Ansøgning Carstensens Fond i DBTU: Sendt afsted med 3 forskellige tiltag.

Referat fra sidste møde
•

Ingen kommentarer.

Nyt fra formanden
•

Ingen nyheder

Skolesamarbejde
•

Ikke yderligere lige nu.

Lokaliteter (kommende hal)
•
•

Seneste nyt:
o P.t. arbejdes der på, hvad der er muligt at få med.
o Johanne og Allan deltager fortsat i møderne.
Kommende handlinger:
o Intet lige nu.

Ungdom Elite
•
•

Status:
o Kristian genoptager dialogen med Leo omkring noget ekstra weekend-træning med
egenbetaling, når Leo er tilbage fra VM.
Kommende opgaver/tiltag:
o Top 12: Allan finder coaches.

Ungdom
•
•

Status på træningshold:
o Der begynder at være god søgning til ungdomsholdene.
Status på trænere:
o Allan arbejder på at få et trænermøde op at stå.

Seniorelite og ETTU/CL-projekt
•
•

Status:
o Semifinaler tidssat, og invitationer er sendt ud.
Kommende opgaver/tiltag
o Undersøger mulighederne for at styrke træningssamarbejdet med Slagelse set-up’et.

Senior og senior motion
•

Status:
o 1. og 2. division: Tæt på at vinde 1. division, mens 2. division nok lander på 2. eller 3. pladsen.
Det har været tiltagende svært at få sat hold her mod afslutningen af sæsonen. Vi afholder et
spillermøde, for at cleare forventningerne op mod næste sæson.
o Serie 2-holdet har sikret sig oprykning til serie 1.
o Intet at bemærke om øvrige hold.

Ungdoms-DM
•

•

Status:
o 30-40% færre spillere i dette års udgave, da ratingtallene for at komme med er løftet.
o Indbydelse er sendt ud.
o Overnatningsmuligheder og madmuligheder er på plads.
o Mail gøres klar til at sende ud til alle medlemmer omkring vores behov for hjælp til diverse
praktiske opgaver (stor opgave er opsætning og nedtagning)
Opgaver:
o Johanne sender liste rundt med opgaver
o Flyers til de lokale erhvervsdrivende omkring mulighed for sponsorgaver modtages fra Johanne
o En event samtidig med ungdoms-DM lørdag formiddag. Vi skal have fundet nogle
ungdomsspillere og et par voksne til at dække dette arrangement.

Økonomi
•

Intet at bemærke.
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Kommende opgaver og eventuelt
•
•
•
•

Semi-finalekampe elitedivision: på plads, se ovenfor
Repræsentantskabsmøde i RIU torsdag, den 10. marts: Joen deltager
Ungdoms-DM 29. april - 1. maj: se ovenfor
Bordtennislejr 3.-7. juli: Indbydelsen er sendt ud. København har lagt deres i samme uge.

Næste møde
•

Onsdag, den 30. marts fra 19.00 til 21.30 hos Johanne.
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