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Ref. møde 12. februar 2014
Mødedeltagere
Johanne Tschernja
Patrick Tschernja Bøttcher
Lars Bøttcher
Helle Kjelgaard
Per Jacomo
Jens Gammelmark
Benny Berthelsen

Siden sidst
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekstraordinær generalforsamling i DBTU: Der er valgt ny bestyrelse … og med ny formand og
næstformand.
Nordea Cup: Gik rigtig godt … endnu engang. Johanne har haft fat i ØBTU omkring regning for leje af
borde, da regningen bliver 4.000 kroner dyrere end sidste år samtidig med, at vi har lejet halvt så mange
borde i år.
Kval top 12: Fik ingen af 4 videre til top 12. Det forløb fint omkring det praktiske. Dog ”hjalp” det, at
Mette blev skadet, så der var en ekstra til at coache.
Opfølgningsmøde 8. januar omkring ungdom elite træningen: Stor tilslutning og stor opbakning til
tanker omkring træningen.
Møde med Steen Houman (satsidrætsgrensmålsætninger): Allan og Benny deltog og gennemgik
målsætningsskemaet.
ØM har givet 2 ØM-mestre: Magnus Jensen i Yngre Drenge C, og Martin Skov i Herreklasse 1.
Pro/am: Forløb rigtig godt. 12 hold deltog.
SFO-turnering: 82 børn (31 piger og 51 drenge). Forløb rigtig godt. Vi skal i øvrigt sørge for, at vi får
dette arrangement nævnt i aviserne.
Møde med Promovator (inspirationsmøde omkring sponsorarbejde): Per, Jens og Allan deltog. OK
inspiration.

Referat fra sidste møde
•

Ingen kommentarer.

Nyt fra formanden
•

Ingen punkter.

Lokaliter
•
•

Dialogmøde med kommunen: blev udsat p.g.a. sygdom (kommunens repræsentant).
Fortsat dialog:

o Nu er der ikke sikkert, at der er lys i hallen, når vores første hold på træningsdagene møder
op (af besparelseshensyn). Kan give vores medlemmer en uheldig oplevelse, hvis de ikke
tror, at der er træning på den baggrund.

Ungdom Elite
•
•

Status:
o Fungerer fint.
o Flere af ungdomsholdene ligger rigtig flot til i tabellen.
Kommende opgaver/tiltag:
o Mads og Allan er klar til at give de unge lidt individuelle input, så snart Mads er tilbage fra
Kuwait og Qatar
 Tanker om divisionshold og andre typer hold
 Krav omkring træning og stævner i forhold til trænerkontakt og coach-muligheder
o Vi skal være tidligere ude (senest i april) omkring ungdomshold for kommende sæson (både
divisionshold og øvrige hold)
o Kan overveje deltagelse i et af de internationale stævner (eksempelvis Flensborg og Hasselt).
Vil kræve, at der er forældre, der koordinerer + står for kørsel.

Ungdom
•

Status på ungdomshold:
o Øvet-holdet og torsdag begynder fyldt op
o Letøvet, tirsdag begynder og pigeholdet plads til lidt flere … med ved at fylde op efter afgang
ved årsskiftet.

Seniorelite og ETTU/CL-projekt
•

Kommende opgaver/tiltag:
o Semi-finalerne spilles den 17. og 24. marts, med hjemmebane den 24. (evt. 3. Kamp den 31.)
så sæt gerne kryds i kalenderen.
o Finaler forhåbentlig, den 7., 14. og 21. april, med hjemmebane den 14. og evt 21.
o Vi skal have lavet lidt ekstra ”hype” ved at invitere hele klubben, sfo’ere, kommunen og
andre samarbejdspartnere. Bliver gennemført VIP-arrangement. Indmarch med lyskanon og
evt. med nogle af de unge nye? Vi har trommer i "garagen", som kan bruges, hvis vi kan
finde tovholder.
o Input til yderligere modtages gerne.

Senior og senior motion
•
•

Status/tiltag:
o Spillermøde efter vinterferien, hvor man blandt andet taler om, hvilke hold, man forventer at ville
spille på.
Seniorhold … hvordan ser det ud med vores planer om at spille et par hold op?
o Vendes i forbindelse med spillermødet.

Økonomi
•
•
•

Status: ikke noget at bemærke p.t.
”Støt klubbens fundament” (nyt sponsorinitiativ) … videre indsats: Sponsor tavle snart klar, og har
allerede flere tilkendegivelser på køb af mursten.
Venskabsforening: Står et mindre beløb tilbage på venskabsforeningens konto. Vi vil gerne, hvis
Vilhelm stadig vil stå for håndtering af kontoen.
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Øvrige/kommende
•
•
•
•

Sjov ferie aktivitet: Kører i næste uge, og Benny tager opgaven.
Lejr i vinterferien: Bliver gennemført. P.t. 13 tilmeldte.
Top 12: 4 måske 5 deltagere. Per/Joen, Allan og Mads taler omkring coaches.
Ungdoms-DM:
o Opgaver, der mangler ansvarlige:
 Ceremoni (Joen???)
 Entre/lotteri (Lars med Henrik Kjelgaard som hjælper)
 Spisning (Patrick)
 Sideevent (tænkes igennem af alle)
o Vi må gerne alle sammen også melde os ind som medhjælpere (til de ansvarlige) på de
forskellige opgaver.
o Allan og Johanne taler sammen omkring fremtidige møder.

Eventuelt
•

Den nye skolereform: Tages op som punkt på næste bestyrelsesmøde.

Næste møde
•

Onsdag, den 12. marts, klokken 18.00 til 21.30 hos Johanne.
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