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Ref. møde 3. december 2014
Mødedeltagere
Johanne Tschernja
Allan Bentsen
Lars Bøttcher
Patrick Tschernja Bøttcher
Joen Jensen
Jens Gammelmark
Benny Berthelsen
Siden sidst
•
•
•

CL-kampe: Hjemmekampen forløb fint … selvom det jo var en klart stærkere modstander. Flot
præstation af Claus.
Henvendelse fra Malta, status: Allan og Joen arbejder på at finde bedst mulige tidspunkt for alle parter.
OB-klubtur: Forløb godt. En række-sejr: Casper Nicolajsen (drenge C). Lidt færre spillere end tidligere.
Mellem 25 og 30 til spisning på Jensens Bøfhus.

Referat fra sidste møde
•

Ingen kommentarer.

Nyt fra formanden
•

Ingen nyheder.

Helhedsskolen
•

Evt. nyt: Ingen nyheder.

Lokaliteter
•
•
•

Seneste nyt: Planerne for hele Kildegårds-arealet er godkendt.
Hus-/halleje afgørelse for indeværende år + dialog omkring kommende år: Vi går i gang med at reducere
i de bookede haltider, for at mindske hallejen mest muligt.
Kommende handlinger: Når ”egen hal” kommer tættere på, skal have en afklaring med kommunen,
hvilken fremtidig husleje, at vi kan forvente.

Ungdom Elite
•

Status:
o Gennem første halvdel af sæsonen. Holdene ligger nogenlunde som forventet. Flere spillere i
landsholdsregi.
o Kommende opgaver/tiltag:
 Kommer et forløb for ca. 10 spillere omkring ”Mental workout” (12 gange 1 time)

o Dialogmøde i kredsen omkring ungdom elite: arbejder på at finde en dato for fællesmøde
med spillere og forældre.
Ungdom
•
•

Status på træningshold: Stadig mange pladser på begge begynderhold + pigeholdet. Øvrige hold ser
fornuftigt ud.
Pointstævner: har været ganske få tilmeldte til pointstævnerne (6 stk.) … men flere af pigerne på
pigeholdet har fået mod på at komme ud at prøve stævnerne også.

Seniorelite og ETTU/CL-projekt
•
•

Status: Går fantastisk. Har haft spillermøde for spillerne fra 1. og 2. divisionsholdene.
Kommende opgaver/tiltag
o CL-hjemmekampe: spiller på fredag. Godt at alle stjernerne kommer.
o Bliver nok 4-mandshold for kommende sæson af stiga-divisionen. Efterfølgende sæson vil
der måske blive landsdækkende stiga-division, landsdækkende 1. division, og øst-/vest for 2.
og 3. division.

Senior og senior motion
•

Status/tiltag:
o Seniorsiden: Ingen nyheder.
o Senior motion: Ingen nyheder.

Økonomi
•
•

Status: ingen kommentarer.
”Støt klubbens fundament” (nyt sponsorinitiativ) … videre indsats: tages op på første møde i det nye år,
så vi kommer godt fra start.

Kommende opgaver og eventuelt
•
•
•

Klubtøj: Allan sender en mail ud plus kommer på hjemmesiden, så det kan nås at få med under
juletræet.
Juleafslutninger: Omkring 80 tilmeldte.
Indstillinger til idrætspriser: Allan undersøger tidsfristen for indstillinger til idrætspriser, og Jens
sender udkast rundt.

Næste møde
•

Onsdag, den 14. januar fra 19 til 22.00 hos Johanne.
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