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Mødedeltagere
Johanne Tschernja
Patrick Tschernja Bøttcher
Joen Jensen
Brian Davidsen
Jens Gammelmark
Lars Bøttcher
Benny Berthelsen
Siden sidst
•
•
•
•

Semifinaler og første finalekamp i elitedivisionen: Semifinaler forløb flot med pænt antal tilskuere og
flot arrangement. Første finalekamp … flot bordtennis, men surt med resultatet. Setup omkring kampen
var knap så prangende, og omkring 60 tilskuere.
Møde med kommunen omkring lokaler: Havde et fint møde omkring vores udfordringer, og fået talt om,
hvad vi gør fremadrettet omkring andre muligheder.
Vi er nu BAT-certificeret klub … efter at Finn, Casper G. og Benny er færdige med certificering.
Diplomerne bliver overrakt i forbindelse med finalekampen på hjemmebanen på mandag.
Top 12: 4 spillere med. Dilling kørte rent igennem. Anton blev 4, Christian 6 og Kennet 11.

Referat fra sidste møde
•

Ingen kommentarer.

Nyt fra formanden
•
•

Materialer og grej vi har stående i Gartnergården: Har modtaget en henvendelse fra pedellen, at vi
skal rydde tingene væk. Allan tager dialogen videre, da vi p.t. ikke har nogen steder at gøre af
tingene.
ApS’et bag elitedivisionsholdet: I forbindelse med kommende generalforsamling i ApS’et vil Martin
Lundkvist gå af som formand.

Helhedsskolen
•
•

Opsamling på information: Ifølge kommunen, så er man fra centralt hold næppe langt nok til at
kunne tale samarbejdsaftaler.
Videre handlinger: Vi kan evt. tage kontakt til nærliggende skoler, for at undersøge, om de er klar til
at tænke konkrete tiltag.

Lokaliter
•

Møde om vores gamle lokaler i Kildegården: Allan har været til møde i dag med Gitte Kronbak og
Ole Rasmussen om vores muligheder for at flytte vores sidste ting fra Kildegården. Opgaven ligger
p.t. hos kommunen.

•
•

Vi har en udestående dialog med kommunen omkring huslejen i forbindelse med at være i hallen.
Dialog om videre handlinger:
o Vi undersøger mulighederne for alternative træningssteder contra søge mulighederne for at få
bygget vores eget anlæg.
o Behov for at få opbygget komplet driftsbudget, samt få dialog med kommunen omkring
forskellige former for samspil omkring rengøring og vedligehold.
o Vi undersøger mulighederne for at hente inspiration fra lignende projekter … eksempelvis
bygning til gymnastik, der er i projekteringsfasen.

Ungdoms-DM
•
•
•
•

Vi har fået en hovedsponsor til ungdoms-DM + og et par andre sponsorer.
Man er i fuld gang om at finde sponsorgaver til lotteriet.
Dialog med restauranten omkring måltider i forbindelse med arrangementet. Vi vil formentlig få
behov for hjælpere i den forbindelse.
Planlægningen er i fuld gang … og vi skriver ud igen efter påske for at få folk til at melde sig under
fanerne.

Ungdom Elite
•

•

Status:
o Trænerne i gang med samtaler med spillerne omkring næste år. Arbejdes på at få 2
divisionshold … og måske begge som juniordivisionshold.
o Tilfredshed med trænere og setup.
o Et par af ungdomsholdene er med i slutspillet.
o 3 drengespillere udtaget til landsholdstræning (Dilling, Anton og Christian) inden påsken.
Kommende opgaver/tiltag:
o Vi inviterer til fysisk screening i samarbejde med fysiocenter Roskilde på en dato efter
ungdoms-DM
o Trænersetup: Der arbejdes i retning af samme trænersetup, men er i dialog. Der er udtrykt
ønske om, at nogle af de faste trænere kan være ude til divisionskampene, så læring kan
trækkes med tilbage til træningslokalet.

Ungdom
•

Status på ungdomshold:
o Flere pladser på både tirsdags- og torsdagsbegynderholdene. Øvrige hold pænt fyldt op.

Seniorelite og ETTU/CL-projekt
•
•

Status: ingen ændringer p.t.
Kommende opgaver/tiltag:
 Finalekamp hjemme … ”hype” omkring kampen og andet: Vi har informeret til højre
og venstre for at få mange i hallen. Cirka 50 alene til VIP-arrangementet.
 Ungdomsspillere med til indmarch igen: samme ungdomsspillere som sidst.

Senior og senior motion
•

Status/tiltag:
o Østserieholdet spiller kval-kamp søndag om oprykning til 2. division.
o Serie 1-holdet spiller serie 1-finalestævne i weekenden.
o Kval-kampe for serie 1-holdene om at komme i østserie kommer efter påske.
o Senior motion: vi rammer 30 medlemmer i den gruppe inden for en uge.

Generalforsamling
•

På valg er Johanne, Jens og Brian: De er villige til genvalg.
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•
•

•
•

Årsregnskab, udkast: blev gennemgået, og Benny og Ole Pasbjerg arbejder videre med det endelige
årsregnskab.
Kontingentsatser:
o Vi kan undersøge fordele og ulemper ved at have månedlig kontingentopkrævning.
o Kontingentsatser:
 Begynder: fra 425 kroner til 500 kroner halvårligt.
 Letøvet og øvet: fra 675 kroner til 750 kroner halvårligt.
 Ungdom elite: fra 1.100 kroner til 1.250 kroner halvårligt.
 Senior motion: fra 500 kroner til 600 kroner halvårligt.
 Senior: fra 700 kroner til 800 kroner halvårligt.
 Veteraner: fra 500 til 600 kroner på årsbasis.
Dagsorden, udkast: Under punkt 4: skrive særlig gennemgang af huslejeforhold i forhold til nye
faciliteter. Sætte den til at starte klokken 18.
Afholdelse: i gamle klublokaler. Cleares med Ole Rasmussen.

Økonomi
•
•

Status: p.t. ingen kommentarer.
”Støt klubbens fundament” (nyt sponsorinitiativ) … videre indsats: Tavlen er kommet op … ser godt ud
+ der er allerede solgt en del ”mursten”.

Øvrige/kommende
•
•
•
•

Heldagsarrangement på katedralskolen 12. september: Allan har du sammen med en anden mulighed
for at være med på dagen (eller finde 2 unge folk)? Vi er positive for at være med på dagen.
Ungdoms-DM: beskrevet ovenfor
Klubmesterskab og sommerfest: tager vi op senere omkring selve arrangementet.
Roskilde Festival: I vores nye setup står vi med en større grundinvestering, men vi har gjort
forskellige tiltag for at sikre minimum en nulløsning i den første sæson. Vi har igen vagt-tjans, men
skal ud i alternative veje til at finde frivillige, hvis vi skal lykkes med at få dækket vores vagter.

Næste møde
•

Torsdag, den 15. maj i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen og til 22.30.
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