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Ref. møde 9. december 2015 

Mødedeltagere 
Johanne Tschernja 
Joen Jensen 
Kristian Rasmussen 
Patrick Bøttcher 
Allan Bentsen 
Benny Berthelsen 

 

Siden sidst 

• ETTU kamp: Øv, øv, øv, øv på resultatet. Så tæt og spændende, og så alligevel ikke. Måtte godt have 
været flere tilskuere. Vi kan invitere klubberne, hvor vi er sammen om pointstævnerne, og tilbyde dem 
gratis billetter. 

• OB grand prix: 30 til fællesspisning lørdag aften. Hyggelig tur, men ikke helt så mange spillere, som 
tidligere. Vandt 5 rækker. 

• Pointstævne: 23 deltagere. 6 fra Roskilde (4 piger og 2 drenge). 

Referat fra sidste møde 

• Ingen kommentarer. 

Nyt fra formanden 

• Ingen nyheder  

Skolesamarbejde 

• Evt. nyt: 
o Nyt på vej for foråret. 

Lokaliteter (kommende hal) 

• Seneste nyt: 
o Intet nyt siden sidst 

• Kommende handlinger: 
o Intet lige nu. 

Ungdom Elite 

• Status: 
o Kristian har taget fat på Leo omkring noget ekstra weekend-træning med egenbetaling. 

Kristian udarbejder oplæg, der kan sendes ud. 
o Nogle af øvet 2-spillerne kunne fint tænkes ind i ungdom elite-træningen om onsdagen. 

• Kommende opgaver/tiltag: 
 

 

http://www.roskildebordtennis.dk/
http://www.facebook.com/roskildebordtennis


o Få taget fat på en dialog omkring, hvornår spiller hvem på hvilke træningshold 
(aldersmæssigt, talentmæssigt m.v.) 

Ungdom 

• Status på træningshold: 
o Stadig god plads på tirsdag begynder, letøvet og pigeholdet. 

• Status på trænere: 
o Få trænermøde stablet på benene i forbindelse med årsskiftet, for bl.a. at få vendt muligheder 

for individualisere træningerne yderligere. 

Seniorelite og ETTU/CL-projekt 

• Status: 
o Vi koncentrerer os om Elitedivisionen  
o Netværksmøde bliver spændende at få afprøvet på mandag til kampen mod Virum 

• Kommende opgaver/tiltag 
o Live-transmission fra kamp mod Virum 14. december: En skole fra København har et film-

projekt, hvor de måske vil optage kampen til en ”udsendelse”. Kommer forud for kampen, for 
at se, om der er plads nok til optagelserne. 

Senior og senior motion 

• Status: 
o Intet at bemærke p.t. 

Økonomi 

• Status: Kort gennemgået, men bliver hovedpunkt på næste bestyrelsesmøde. 
• Benny søger beløb fra udligningsordningen efter at spillehaller ikke kan støtte idrætsklubber mere: 

information modtaget fra kulturministeriet og ansøgningsfristen er rykket fra 1. januar 2016 til 1. februar 
2016. 

• ”Støt klubbens fundament” (nyt sponsorinitiativ): Allan har fået nogle forlængelser igennem på 
murstenssponsorater. 

Kommende opgaver og eventuelt 

• Roskilde Festival: ansøgning på Just the Juice-bod er sendt. 
• Juleafslutning: gennemføres den 14. december som optakt til en Stiga-divisionskamp mod Virum. 

Patrick kontakter Anne omkring produktion af gløgg, saftevand og æbleskiver. Sjov bordtennis 
bliver i form af skæve bordopstillinger + nogle spurtpræmier.  

• Roskilde Grand Prix: 
o Navnet er ”Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena Cup 2016”, da Allan har skaffet en 

sponsor. 
o Invitation sendes ud i denne uge. 
o Jens sender mail ud for at få ressourcer til bordopsætning og –nedtagning. 

• Ungdoms-DM til foråret: 
o Tages op som fast punkt fra næste møde. 

• Information omkring lukket i julen: Allan tjekker om vi har hallen den 21. og 22. december, og 
sender info ud til alle om lukket i julen. 

• ”Tweens”-koncept fra DBTU: Benny har modtaget mulighed for trænerkursus i Odense i forbindelse 
med projektet … og den sendes ud til alle trænerne. 

• Benløse: har fået mange nye medlemmer, og har forespurgt om muligheden for, at Roskilde kunne 
sende en spiller til klubben en dag, for at give ekstra inspiration. Spørgsmålet bliver givet videre til 
Stobberup/Kennet. 
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Næste møde 

• Onsdag, den 6. januar fra 19.00 til 21.30 med primært fokus på regnskab 2015 og budget 2016 og 
yderligere indtægtsmuligheder. 
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