
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

Ref. møde 7. januar 2014 

Mødedeltagere 

Johanne Tschernja 
Joen Jensen 
Per Jacomo 
Brian Davidsen 
Jens Gammelmark 
Allan Bentsen 
Benny Berthelsen 

Siden sidst 

• ETTU-kamp i Moskva: Lammetæv … men holdet havde en fin tur. 
• Juleafslutninger: Forløb fint. 
• Julelejre: Lejren for begyndere og let-øvet blevet gennemført (12 deltagere). Øvet og ungdom elite 

julelejr skal re-tænkes eller ikke gennemføres længere. 
• Henvendelse om ekstra spilledag for veteraner: bliver løbet i gang fra midten af januar. Løsningen 

bliver omkostningsneutral for klubben. 

Referat fra sidste møde 
• Ingen kommentarer. 

Nyt fra formanden 

• Dansk idrætshjælp ordning, status: intet nyt. 

Lokaliter 

• Fortsat dialog: 
o Henvendelse fra Ole Rasmussen omkring vores behov for det spillerum, der stadig er muligt 

i Kildegården. Vi melder tilbage, at vi ikke for nuværende kan undvære muligheden. 
o Yderligere ulemper: 

 Uvished omkring størrelsen af husleje på både kort og lang sigt. 

Ungdom Elite  

• Status: Junior-divisionsholdet er kommet godt igennem 1. halvdel af sæsonen. Stor tilfredshed med 
træningen. 

• Cadet afløser drengedivision i den kommende sæson: Vi tager det op på et senere møde. 
• Kval top-12: 4-6 spillere fra Roskilde formentlig med. 2-3 coaches … Allan sørger for at arrangere 

coaches. 
• ½ års opfølgningsmøde 8. januar omkring ungdom elite træningen: Både træning, praktiske punkter 

omkring kampe og spillernes tanker om kommende sæson tages op. 
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Ungdom 

• Status på ungdomshold: Ser fornuftigt ud. Stadig ledige pladser på nogle af holdene. Pigeholdet har 
nu 2 træningsdage om ugen. 

• Trænermøde: afholdt 3. januar. Var et godt møde. Aftalt, at vi afholder det hvert halve år (primo 
januar og medio juni). 

Seniorelite og ETTU/CL-projekt 
• Status: mangler 5 kampe, og så bliver der slutspil. Pro/am-turnering gennemføres den 30. januar. 
• Kommende opgaver/tiltag: 

o Skal have et spillermøde, for at få afklaret status lige nu. 

Senior og senior motion 
• Status: 

o Fungerer fornuftigt. 

Økonomi 

• Status: Økonomien gennemgået, og til næste møde klargøres et bud på årsregnskab. 
• Udkast til budget 2014: Posterne gennemgået. Vi skal have undersøgt/taget action på: 

o Indboforsikring … flyttes adressemæssigt til hallen 
• ”Støt klubbens fundament” (nyt sponsorinitiativ) … videre indsats: 

o Hvad får indskydere af tilbud (mailliste om 
arrangementer eller fri adgang til klubbens store 
kampe eller andet)? 

o Allan får information fra håndboldklubben omkring 
den tavle, de har. Der er OK fra hallen omkring, at vi 
kan have sådan en tavle i hallen. 

o Allan og Brian laver pjece færdig, så vi kan 
markedsføre det. 

Øvrige/kommende 

• Nordea Cup: Bliver spændende at se, hvordan det kommer til at fungere i den nye hal. Har 4 borde 
mere stillet op i år. Allan giver Jens besked om, hvornår der kan sættes borde op i D2 og B, og Jens 
sender efterfølgende opgave-liste ud til forældrekredsen. 

• Lejr i vinterferien: p.t. 5 tilmeldte. 
• Ungdoms-DM: 

o DBTU har nedsat et ungdoms-DM/top-12 udvalg, hvor Johanne deltager. 
o Opgaver og opgaveansvarlige blev gennemgået, og alle kigger listen igennem, og melder 

tilbage til Johanne med ønsker til opgaver. 
• Kalender: Er ved trykkeren nu. Fordeles via ungdomsspillerne. 

Næste møde 

• Onsdag, den 12. februar, klokken 18.00 til 21.30 … og hos Lars (med middag og overnatning). 
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