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Ref. møde 12. marts 2014
Mødedeltagere
Johanne Tschernja
Patrick Tschernja Bøttcher
Helle Kjelgaard
Per Jacomo
Jens Gammelmark
Allan Bentsen
Benny Berthelsen
Siden sidst
•
•
•
•

Efter den ekstraordinære generalforsamling i DBTU: Cadet-division er lukket, så almindelig
drengedivisionsturnering i kommende sæson.
Lejr i vinterferien: Forløb fint.
Sjov ferie aktivitet: Overordentligt meget velbesøgt. Rundede 30 børn begge dage. Nok en god idé at
have en ekstra træner eller en ungdomsspiller med næste gang.
Senior DM: 2 guld, en sølv og en bronze … og Allan nu oppe på 49 danske mesterskaber. Ikke så ringe
endda. Flot arrangement, men delte meninger omkring prisen på 75 kr./100 kr. lørdag/søndag, for at
komme ind. Dog ingen mulighed for via internettet at følge med i resultaterne.

Referat fra sidste møde
•

Ingen kommentarer.

Nyt fra formanden
•

Henvendelse fra idrætslinje om lån af hal: Allan får opgaven, og vi skal afdække, om de har
økonomi, hvor lang tid, der er tale om, og hvilket tidspunkt på dagen.

Helhedsskolen
•

•

Mulige konsekvenser i forbindelse med den nye skolereform:
o Skal nogle af træningsholdene rykkes til senere?
o Hvilke klassetrin slutter undervisning på hvilket tidspunkt?
o Hvilke konsekvenser kan det få for vores SFO-turnering?
Muligheder omkring samarbejde med skoler i forbindelse med reformen:
o Er der mulighed i form af at have samarbejde med skoler eller kommunen omkring at kunne
levere trænings- og andre aktiviteter ind i løbet af dagen … evt. med mulighed for at have en
ansat til dette formål.
o Per tager fat på Peter (formand for lærerforeningen i Roskilde) for at få vendt konsekvenserne og
mulighederne.
o Vi hører Gitte Kronbak på vores møde i morgen, hvem vi kan få møde med omkring praktiske
konsekvenser og muligheder.

Lokaliter
•
•

Dialogmøde med kommunen: torsdag, den 13. marts kl 10. Gennemgik vores punkter, som vi har
haft oppe på tidligere møder. Allan … danner du dig et overblik over, hvor mange gange vi er
flyttet/har fået aflyst.
Øvrig dialog:
o Tager vi senere, når vi har haft mødet.

Ungdoms-DM
•
•
•

Logo kommet på klubbens hjemmeside, og hjemmesiden for Ungdoms-DM er nu oppe at køre.
Arbejdet med at finde sponsorer + annoncører i stævneprogram er gået i gang + at få præmier til
lotteriet.
Jens og Benny får brug for en del hjælpere til deres område, og sender ud til alle, for at få hjælpere til
at melde sig. Ansvarlige for de øvrige områder giver Jens eller Benny besked senest fredag, den 21.
marts, hvis I har brug for hjælpere, så vi kan sende én mail ud til medlemmerne om dette.

Ungdom Elite
•
•
•

Status:
o Ingen særlige kommentarer p.t.
Kommende opgaver/tiltag:
o Vi skal have afklaret i løbet af relativ kort tid, hvad vi stiller med af junior- og
drengedivisionshold for den kommende sæson.
Spillermøde om seniorhold i kommende sæson: Her blev der blandt andet talt om, hvilke
ungdomsspillere, der vil stille sig til rådighed på de forskellige seniorhold i den kommende sæson.

Ungdom
•

Status på ungdomshold:
o Ser fint ud … p.t. kun en del ledige pladser på tirsdags begynderholdet.

Seniorelite og ETTU/CL-projekt
•
•

Status: ingen ændringer p.t.
Kommende opgaver/tiltag:
o Semi-finalerne spilles den 17. og 24. marts, med hjemmebane den 24. (evt. 3. Kamp den 31.):
 Allan skal have besked nu om vi deltager i VIP-arrangementet
 Vi har produceret 200 billetter klar til salg
 Vi har inviteret sponsorer, omkringliggende SFO’ere og skoler
 Patrick finder 6 ungdomsspillere til at gå med ind i indmarch (i klubtrøjer).
o Evt. finale 7. april (udebane) og 14. april (hjemmebane) og evt. 3. og afgørende kamp den 21.
april (hjemmebane).

Senior og senior motion
•
•

Status/tiltag:
o Ser OK ud. Vinder 1. divisionsholdet i aften over Brønshøj, så bliver de delt 2’er.
Seniorhold … hvordan ser det ud med vores planer om at spille et par hold op?
o Måske får begge serie 1-hold mulighed for at spille sig i retning af øst-serie, så vi kan få et af
holdene op.
o Øst-serie holdet ligger sikker 1’er, så de kommer til at spille om at komme i 2. division.

Økonomi
•

Status: p.t. fin likviditet
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•

”Støt klubbens fundament” (nyt sponsorinitiativ) … videre indsats: Skiltet er klar. Bliver 3 meter lang og
1,20 meter høj. Kommer til at sidde i højre side af hallen, når vi kommer ind. Salget af ”mursten” er i
gang.

Øvrige/kommende
•
•
•

Top 12: 4 spillere med. Mads og Lundkvist er coaches.
Generalforsamling, dato: torsdag, den 15. maj 2014, klokken 18.30.
Klubmesterskab og sommerfest: 14. juni 2014. Sommerfesten holder vi ovre i vores gamle lokaler.

Næste møde
•

Torsdag, den 10. april, klokken 18.00 til 21.30 hos Johanne.
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