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Siden sidst
•
•
•
•

Ungdoms-DM: Forløb super godt. Tilbagemeldinger rundt omkring fra har været meget positive.
Arrangementet lige så flot som i Hillerød, og hallen er bedre. Stadig lidt for meget Tordenskjolds
soldater, der er med omkring det praktiske.
Generalforsamling: Forløb fint, men få deltagere … sikkert p.g.a. at det lå op til helligdag.
Ændringer i DBTU: ikke drøftet.
Nye skolereform: Har haft møde med et par projektkonsulenter fra kommunen omkring muligheder for
samarbejde:
o Vil blive arbejdet videre med et muligt samarbejde med Hedegården skole og Absalon skole
omkring aktiviteter i skoletiden.
o Kommende sæson vil der blive et samarbejde med Roskilde Handelsskole omkring et
samarbejde. Allan vil tage sig af den del.

Referat fra sidste møde
•

Ingen kommentarer.

Nyt fra formanden
•

TV-transmissioner af elitedivisionskampene på Kanal Sport stopper.

Mission, vision og værdier
•

Mission, Vision og Værdier blevet gennemgået og fastholdt … og Johanne lægger dem på klubbens
hjemmeside.

Strategilærred
•
•

Status på indsatsområder i dag: sendes særskilt
Fastlæggelse af prioriteringer for kommende sæson: sendes særskilt

Øvrige standardpunkter under et
•
•
•
•
•
•

Ungdom: Vi arbejder fortsat på at få supplerende træner til ungdom elite som erstatning for Casper
Gammelmark.
Senior: Der er rimeligt styr på seniorholdene i den kommende sæson, men vi skal have skrevet ud til
spillerne (Jens og Allan).
ETTU/CL-projekt: Vi håber på at komme til at spille CL i kommende sæson, og bliver afgjort i
slutningen af juni.
Økonomi: tages senere
Træningstider: fastholdes for kommende sæson
Kommende opgaver:
o Klubmesterskab: 20-25 spillere i 3 rækker. Allan ordner præmier fredag.
o Sommerfest: bliver over 30
o DBTU’s generalforsamling: Allan deltager.
o Roskilde Festival status: Vi er klar med ressourcerne.
o Sommerlejr: 48 tilmeldte
o La Santa tur: 2. til 9. januar kan komme på tale. Vi vil undersøge, hvilken søgning, der vil være
til sådan en tur, og under hvilke konditioner, at turen gennemføres.

Næste møde
•

Onsdag, den 20. august klokken 18 – 21.30 hos Johanne.
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