
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

Ref. møde 5. november 2013 

Mødedeltagere 
Johanne Tschernja 
Joen Jensen 
Helle Kjelgaard 
Brian Davidsen 
Patrick Tschernja Bøttcher 
Allan Bentsen 
Benny Berthelsen 

Siden sidst 
• Bisættelse af Chris: Var en flot besøgt og smuk bisættelse med flotte taler i kirken af Ole Rasmussen og 

Wilhelm. 
• ETTU-kampe: Vandt jo anden runde, og skal til Moskva i en knald eller fald-kamp. 
• Sjov ferie aktivitet: Stod Benny for. Forløb fint, men med færre børn end normalt. Til gengæld gav det 

2-3 nye medlemmer. 
• Udkast til trænerpolitik sendt rundt til kommentering: Den blev rettet til og sendt til Annette 

Westermann, som en del af klubbens arbejde med at blive BAT-certificeret. 
• Henvendelse om ekstra spilledag for veteraner: Vi har fået en forespørgsel fra fredags-veteranerne 

omkring muligheden for en ekstra spilledag. Allan er inde over og undersøger muligheden, samt hvilken 
kontingentforhøjelse, der vil kunne blive nødvendig. 

• Lodsedler ved at blive delt ud: Der er delt ud til tirsdags- og onsdagshold. Torsdagsholdet kommer 
formentlig ud i denne uge. 

• Brug af hallen: vi har stadig en del koordineringsudfordringer i forbindelse med, at vi er kommet i 
Roskilde-hallen … men vi tager det op som et stort punkt på kommende bestyrelsesmøde. 

Referat fra sidste møde 
• Ingen kommentarer 

Nyt fra formanden 
• Kontakt fra Israel: Jens og Per er i gang med den sidste afpudsning af svaret til Israel.  
• Dansk idrætshjælp ordning, status: Johanne har lige rykket Jens-Ole igen. 

Ungdom Elite  
• Status: Junior-divisionsholdet er kommet godt fra start. Det unge serie 1-hold har fået en forrygende start 

med 4 sejre ud af 4 mulige. Træningen er man godt tilfreds med, men den fysiske træning om fredagen 
kan være for hård, og har brug for at blive tilpasset.  

• Kommende opgaver/tiltag:  
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• Team Danmark samarbejde: Vi inviteret til et kursus om sponsorarbejde, som vi skal finde 3 deltagere til 
med henblik på at styrke økonomien bag elitesatsningen. Allan er født deltager, og efter en god 
diskussion blev der peget på Jens og Per (denne gang enstemmigt vedtaget). 

• Målsætningskema … nyt skema er kommet, og der skal aftales en mødedato for Per, Allan og Benny. 

Ungdom 
• Status: 

o Gennemført en rokade, så der er kommet flere på øvet-holdet. 
o Plads til flere begyndere. 
o Måske vil pigeholdet efter nytår få 2 officielle træningsdage om ugen. 

Seniorelite og ETTU/CL-projekt 
• Dialogmøde med kommunen om samarbejdsaftalen: Samarbejdsaftalen blev gennemgået, og vores 

udvikling i de seneste år blev gennemgået. Kommunen er godt tilfredse med vores ydelser i forhold 
til at skabe opmærksomhed i kommunen, bl.a. med sfo-arrangementer. 

• ETTU-kamp i Moskva: tidspunktet er endnu ikke fastsat. 
• Kommende opgaver/tiltag: 

o Kommer et par kampe i Stigadivisionen. 
o Forventer at der kommer en kalender igen. 

Senior 
• Status: intet nyt siden sidst. Fungerer godt med seniorholdene. Brian Davidsen vil blive set træne. Med 

4-3 i afstemningen blev det besluttet at sige: ”tak i lige måde” til Jens Gammelmarks venlige hilsen til 
deltagerne på bestyrelsesmødet. 

• Kennet har haft 1. træning for senior motionisterne, og med stor succes. 

Økonomi 
• Status: ser p.t. OK ud.  
• Muligheder omkring sponsorer: 

Vi har talt om forskellige muligheder for at finde sponsorater til støtte for ungdomsarbejdet, og vi er p.t. 
kommet frem til: 

 I forbindelse med ungdoms-DM: amerikansk lotteri, hvor alle præmier var hentet fra 
lokalområdet 

 Mulighed for at finde sponsorer til alle hold (ungdomshold og seniorhold på nær 
elitedivisionsholdet) 

 Små årssponsorer til ungdomsarbejdets fundament, hvor hver sponsor får sit navn på 
en ”mursten” enten i fysisk form eller på klubbens hjemmeside. Brian arbejder på et 
konkret forslag til synligt sponsorbevis på dette sponsorat 

 Mulighed for at finde bandesponsorer 
 Point-/kampsponsorer, hvor der betales for hvert point eller vunden kamp, at 

eksempelvis juniordivisionsholdet opnår 
 Mulighed for sponsorplade i forbindelse med hal D. 

Vi arbejder videre disse punkter. 

Øvrige/kommende 
• Klubtur til OB-stævne: Invitation er sendt ud. 
• Pointstævner: Vi har budt ind på at være medarrangører i vores kreds af 3 af de 6 pointstævner i 

løbet af sæsonen. 
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Diverse 
• Absalon Skole (9. klasser): vil i 6 uger i det nye år (onsdage) komme og blive introduceret til bordtennis. 

Allan styrer denne kontakt. 
• En fritidsklub vil komme en onsdag med 10-15 børn og spille. Allan styrer denne aftale. 
• Også en henvendelse fra en handelsskole omkring et ”sundt liv” projekt, hvor de gerne vil have klubben 

ind over. Allan og Johanne fordeler opgaven imellem sig. 

Næste møde 
Tirsdag, den 3. december, klokken 18.00 til 21.30 hos Johann 
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