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Siden sidst
•

•
•
•
•

Grand prix-stævne: Forløb fint. Hård start lørdag, da vi ikke havde hallen i god tid forud for stævnet.
Printeren drillede. Nogenlunde lige så mange deltagere som sidste år. Allan hører hallen, om vi kan
komme til hallen i god tid … og stævnet kommer til at ligge den 5., 6. og 7. februar. Allan tager kontakt
med DBTU’s eliteudvalg, for at høre om deres ambitioner og prioriteringer omkring grandprixstævnernes senioreliterække. Deltagelsen i denne række var ikke på niveau med tidligere. Økonomien
bliver ikke helt så god som seneste år, da der ikke var stævnesponsor. Vi arbejder på at få stævnesponsor
ind igen.
Idrætsfest: Forløb fint.
Pointstævne: Forløb fint. 2 af pigerne fra pigeholdet var med, og havde en god oplevelse.
Pro/am: Forløb fint, som det plejer. Gav nogle udfordringer at 4 af vores ”pro”-er meldte forfald samme
formiddag.
HG-klasser i bevægelse: har været stor succes. Stor tilslutning fra eleverne. Jens foreslog, at vi en gang
om året skaber en bordtennis-festival … Roskilde i bevægelse (2 borde i Hyrdehøj, 2 på Ro’s torv, 2
borde i gågaden).

Referat fra sidste møde
•

Ingen kommentarer.

Nyt fra formanden
•
•

Muligt samarbejde omkring bordtennisarrangement i København: Allan og Johanne er i dialog med
arrangører bag et arrangement med flere af de ”gamle” topspillere fra Kina.
DBTU søger arrangør til senior-DM: Allan undersøger endelig ansøgningsfrist, da vi ønsker at tænke
det grundigt igennem, før en evt. ansøgning.

Helhedsskolen
•
•

Samarbejde med Hedegårdenes skole og Absalonsskolen uge 9 til uge 13: ruller efter planen.
Evt. nyt:
o Aftalen med handelsskolen (HG-klasserne) forlænges med yderligere 3 uger p.g.a. successen.

Lokaliteter
•

Seneste nyt:
o Visionsmøde om Kildegårdsområdet: Johanne og Benny deltog. Projektet forløber som
planlagt, og Allan og Johanne indgår i forløbet.

Ungdom Elite
•

Status
o Udlandstur for juniordivisions-spillerne: Dialog med Mario. En tur i påsken vil ligge i lejet 5.000
kroner pr. person. Joen og Allan sender ud indenfor en uge til gruppen af spillere omkring,
hvornår det skal være.
o Fungerer fint.
Kommende opgaver/tiltag
o Top 12: Ruller efter planen.

•

Ungdom
•
•

•
•

Status på træningshold: Stadig mange pladser på begge begynderhold + pigeholdet. Øvrige hold ser
fornuftigt ud.
Hvordan kan vi tiltrække og fastholde flere begyndere?
o Bordtennisfestival
o SFO-turnering ændret til skoleturnering … evt. med gennemførelse i starten af oktober
o Vinterferieaktivitet med fri adgang mandag og onsdag fra 11 til 13. Et-sides flyere ligger klar
til uddeling.
o Vi ser, hvilken betydning det får, at vi gennemfører skolesamarbejde med 2 skoler i uge 9 til
13.
o Avisartikel i Roskilde avis og Dagbladet medio august. Teaser omkring at kunne møde
elitedivisionsholdet + tilmeldingsmulighed en lørdag eftermiddag.
o Have en bevægelsespakke med skoler både i efteråret og foråret.
o Arbejder med en tilførsel af tung trænerkapacitet til at understøtte begyndertræningen fra
næste sæson.
Fredagshold for unge, mulighed?: Idéen godkendt, og Benny beskriver konceptet og aftaler form
med Ole Pasbjerg + kommunikeres ud til skolerne.
Trænere: Michael er rykket over som træner sammen med Anton på torsdags begynder, og Marcus
Toft Schmidt er blevet ny hjælpetræner for Nikolaj på tirsdag begynder.

Seniorelite og ETTU/CL-projekt
•
•

Status:
o En kamp tilbage i elitedivisionen … mod vestegnen.
Kommende opgaver/tiltag
o Datoer for semifinalekampe er lagt fast. Udekamp er 16. marts, og hjemmekamp er 23. marts.

Senior og senior motion
•

Østserieholdet, sidste 4 kampe:
o Spiller på mandag. Tilført et par ekstra navne.
o Status: intet nyt

Økonomi
•
•

Status: skubbes til næste møde
”Støt klubbens fundament” (nyt sponsorinitiativ) … videre indsats: i forbindelse med pro/am har flere
forlænget + nogle nye også kommet på.
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Kommende opgaver og eventuelt
•
•

Top 12: styr på
Pointstævne: styr på

Næste møde
•

Onsdag, den 18. marts fra 19.00 til 22.00 hos Johanne.
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