
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Roskilde Bordtennis, BTK 61 
Kildegården 
Helligkorsvej 5 
4000 Roskilde 
www.roskildebordtennis.dk 
Følg os på Facebook:  
www.facebook.com/roskildebordtennis 

Ref. møde 3. december 2013 

Mødedeltagere 
Johanne Tschernja 
Per Jacomo 
Helle Kjelgaard 
Lars Bøttcher 
Benny Berthelsen 

Siden sidst 
• OB klubtur: God tur, god stemning, gode oplevelser, 40 til fællesspisning og flot arrangement af OB. 

Fine resultater i nogle af eliterækkerne … og vi skal også lige nævne Patricks sejr i herreklasse 4. Jens 
påtænker at skrive noget, der kan komme i aviserne. 

• Trænerpolitik godkendt (BAT-certificering): Udestår kun at Finn Tugwell, Casper Gammelmark og 
Benny bliver tjekket i et træningspas overværet af Christoffer Petersen … så kan klubben officielt blive 
udnævnt til BAT-certificeret klub. 

• Henvendelse om ekstra spilledag for veteraner: Allan kører dialogen, og det er sat lidt i bero nu. Hvis de 
vil, så vil det tidligst være fra det nye år. 

Referat fra sidste møde 
• Ingen kommentarer. 

Nyt fra formanden 
• Kontakt fra Israel: Svaret til Israel er klar, og det bliver sendt afsted nu af Jens.  
• Dansk idrætshjælp ordning, status: Afventer p.t. Jens-Ole Lindberg, da de i øjeblikket er i gang med 

at ændre i deres organisation. 

Lokaliter 
• Fordele og ulemper ved nuværende spilleforhold: 

o Fordele: 
 Spilleforhold er fantastiske. 
 Antallet af borde. 

o Ulemper: 
 I forbindelse med holdkampe kan larmen fra håndboldkampe ved siden af være meget 

generende. Er blevet påtalt i forbindelse med bl.a. 1. divisions- og 
juniordivisionskampe 

 Fleksibilitet i træningsmuligheder: søndag er helt borte og har først hallen fra klokken 
15.00 de fleste af hverdagene. 

 Harpiks alle steder … på gulvet, på bordene, på bolde, på stole i fællesrummet 
udenfor hallen, på toiletdøre og i omklædningsrum. 

 Bordopstilling mandag inden øvet-træningen, hvor alt er kørt væk efter rengøring. 

http://www.roskildebordtennis.dk/
http://www.facebook.com/roskildebordtennis
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 På de 4 første måneder er vi rykket rundt mange flere gange end forventet. 
 Manglende klublokaler og kontorfaciliteter. Hæmmer meget ved diverse 

klubarrangementer og -lejre, og ting som holdsedler og ”velkommen til klubben”-
foldere etc. 

 Manglende opbevaringsfaciliteter, som blandt andet betyder, at træningsredskaber 
ikke bliver benyttet. 

 Manglende kontakt til nye forældre og børn … som dels kan sikre, at de føler sig 
velkomne, dels kan give grundlag for at få nye forældre involveret i forskellige 
opgaver. 

 Mangler nem adgang til at fylde drikkedunke. 
• Klub-, opbevarings- og kontorfaciliteter … nuværende situation og fremtidsudsigter: 

o Utilfredsstillende p.t. 
o For tiden kender vi intet til, at der er noget på vej. 

• Idéer og tanker fremadrettet i forhold til ideel løsning, mere realistiske løsninger og tilpasninger i 
forhold til nuværende, der kan forbedre rammerne: 

o Idéel løsning: 
 Få vores helt egen hal med tilhørende klublokale. 
 Et budget skal kunne hænge sammen med driftsomkostninger (vand, strøm mv.), 

rengøring og vedligehold. 
o Realistisk løsning: 

 Have faste lokaler i mere ydmyge rammer, men kan ikke klare os med vores gamle 
lokaler. 

o Tilpasning i forhold til nuværende, der kan forbedre rammerne: 
 Få opsat en klub-pavillon på parkeringspladsen. 
 Presse på i forhold til kommunen i forhold til at få klub- og kontorfaciliteter på plads i 

hallen. 
 Få bedre skiltning af, hvor bordtennis foregår. 

• Tanker om handlinger fremadrettet i forhold til kommunen, hallen og andre: 
o Undersøge hvad andre klubber i landet har af spillefaciliteter. 

• Dette punkt bliver der arbejdet videre med på kommende møder. 

Ungdom Elite  
• Status: Holdene kører fint. Flotte resultater. 
• Kommende opgaver/tiltag: 
• Målsætningskema … mødedato for Per, Allan og Benny fastlægges 

Ungdom 
• Status på ungdomshold: P.t god plads på tirsdag begynder … øvrige hold ser fint ud. Vi starter med 2 

ugentlige træninger for pigeholdet efter nytår. 

Seniorelite og ETTU/CL-projekt 
• Status: Allan syg, så gemmes til næste møde. Vi kan dog glæde os over 2 sejre med 5-0, der tæller 

godt i pointregnskabet. 
• ETTU-kamp i Moskva: spiller den 15. december. Skulle holdet overraske med en sejr, skal der 

spilles allerede ugen efter. 
• Kommende opgaver/tiltag: Allan syg, så gemmes til næste møde. 

Senior og senior motion 
• Status: Intet at bemærke lige nu. 
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Økonomi 
• Status: ser fornuftigt. 

Øvrige/kommende 
• Pointstævner: Er startet. Vi har det første af vores eget på lørdag. Vi har selv 10 spillere, som 

deltager i et eller flere af stævnerne. 
• Juleafslutninger: Benny sender invitationer ud til alle typer i morgen. 
• Julelejre: invitation er sendt ud til øvet/ungdom elite lejr, og for begynder/let-øvet lejr forventes 

invitation at blive sendt ud i morgen. 
• Nordea Cup: Indbydelse sendes til godkendelse i DBTU en af de nærmeste dage. Efterfølgende 

kommer invitationen officielt ud. Johanne sender senere omfanget af opgaver, der skal fordeles i 
mellem os. Bliver flyttet en del rundt i rækkerne, men bliver spændende at se, hvordan vi får det til at 
spille i den nye hal. 

• Ungdoms-DM: Selvstændigt overblik over omfanget af opgaver i forbindelse med afholdelsen 
udsendes sammen med dette referat, og vi skal alle se opgaverne igennem og begynde at melde ind 
omkring, hvilke opgaver, at man vil være ansvarlig for. Mange af opgaverne er noget, som skal 
udføres forud for arrangementet, der gennemføres den 24. og 25. maj 2014 i Roskilde hallen. 

• Markedsførings-aktiviteter: Vi skal på kommende møde se på, hvordan vi kan sikre øget 
kommunikation til medier og reklame for vores elitediv kampe og andre kampe, såvel internt i 
klubben som eksternt (aviser m.v.). 

• Sponsoraftaler: Brian … hvor langt er du kommet med forslag til synligt sponsorbevis på sponsorat 
for ”små årssponsorer”, som vi behandlede på sidste møde? 

Næste møde 
• Tirsdag, den 7. januar, klokken 18.00 til 21.30 hos Lars … på adressen Grævlingebakken 5, 

Svogerslev, 4000 Roskilde (og vejen findes ikke på gps endnu). 
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