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Siden sidst
•
•
•

ETTU-kamp: 250 tilskuere. God kamp. Flot arrangement. Vi var live fra ettu’s officielle site (LAOLA).
Live-streaming: Vores nye system virker, og virker meget bedre end tidligere.
Divisionskampe: stærkt svingende i Stiga-divisionen.

Referat fra sidste møde
•

Ingen kommentarer.

Nyt fra formanden
•

Ingen nyheder:

Skolesamarbejde
•

Evt. nyt:
o Samarbejdet med idrætsbiblioteket: kører videre med udgangspunkt i fælleshuset i
Æbleparken/Rønnebjergparken + også kontakt til en muslimsk skole, hvor vi også indgår et
samarbejde
o 10.-klassescentret er i hallen om mandagen i en periode.

Lokaliteter (kommende hal)
•

•

Seneste nyt:
o Johanne og Allan deltager fortsat i møderækken, og indtil videre forløber projektet efter
planen.
o Vigtigt at vi fortsætter med at fylde hallen mest muligt.
Kommende handlinger:
o Allan og Johanne skal udarbejde en plan over vores konkrete behov hen over ugen.

Ungdom Elite
•

Status:
o Det går fint.
o Tirsdags-træningen er der, hvor vi har det største hold … og kan overveje, hvordan vi kan
optimere tingene.

•

Kommende opgaver/tiltag:

Ungdom
•

•
•

Status på træningshold:
o P.t. er der god plads på tirsdag begynder og let-øvet holdet + pigeholdet.
o Ellers ligger vi godt til med medlemmer.
o Point-stævner: Vi har i hvert fald 12 deltagere med (6 piger og 6 drenge).
Klubtur til OB Grandprix: Allan skriver ud, at vi som tidligere har klubtur til Odense, og bl.a. står for
noget mad lørdag aften. Allan sikrer aftaler med et antal coaches.
Status på trænere:
o Michael går tilbage til kun at træne tirsdag begynder, og Kennet går ind som træner for
torsdag begynder.

Seniorelite og ETTU/CL-projekt
•
•

Status:
o Kamp den 20. november mod spanske modstandere. Invitation sendt ud, og går efter at 100
tilskuere flere denne gang.
Kommende opgaver/tiltag
o Ikke p.t.

Senior og senior motion
•

Status:
o Intet at bemærke p.t.

Økonomi
•
•
•

Status: Vi skal undersøge om holdgebyrerne er sat op, siden vi har stor budgetoverskridelse på DKturneringen
Benny søger beløb fra udligningsordningen efter at spillehaller ikke kan støtte idrætsklubber mere.
”Støt klubbens fundament” (nyt sponsorinitiativ) … videre indsats: ikke p.t..

Kommende opgaver og eventuelt
•
•
•
•
•
•
•

Ansøgning om deltagelse med Just the Juice på Roskilde festival skal ske senest 1. december. Vi
søger om én bod lige som sidste år.
Pointstævner: Vi står for 2 af de 6 stævner i vores gruppe. Benny har ansvaret for dem.
Klubtur til OB Grandprix
Juleafslutning: gennemføres den 14. december som optakt til en Stiga-divisionskamp mod Virum.
Ungdoms-DM til foråret: tages med som et fast punkt fra næste møde.
”Tweens”-koncept fra DBTU: Benny har sendt ansøgning afsted til DBTU om deltagelse.
Grand prix-stævne: skal også på dagsorden næste gang.

Næste møde
•

Onsdag, den 9. december fra 19.00 til 21.30
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