
 
 
 
 
 
 
 

 

Roskilde Bordtennis, BTK 61 
Kildegården 
Helligkorsvej 5 
4000 Roskilde 
www.roskildebordtennis.dk 
Følg os på Facebook:  
www.facebook.com/roskildebordtennis 

Ref. møde 13. maj 2015 

Mødedeltagere 
Johanne Tschernja 
Lars Bøttcher 
Kristian Rasmussen 
Allan Bentsen 
Patrick Tschernja Bøttcher 
Jens Gammelmark 
Benny Berthelsen 

 

Vi startede med at byde velkommen til Kristian. 

Siden sidst 

• Ungdoms-DM: Gik fint. Fik 7 medaljer, og havde flest deltagere med af alle klubber. 
• Generalforsamling: Forløb fint. 18 deltagere, og fin dialog. 

Referat fra sidste møde 

• Ingen kommentarer. 

Nyt fra formanden 

• Har fået en henvendelse fra Athliit … en hjemmeside, der formidler kontakter til idrætsfolk og til 
klubber. Vil koste noget som klub, hvis vi vil være med (oprettelse alene 4.800 kroner i oprettelse) 
… men vi ser ikke et potentiale for klubben i produktet. 

Helhedsskolen 

• Evt. nyt: 
o Vi har fået ros for vores deltagelse i foråret. 
o Vi har fået første henvendelse for lignende ”bevægelsespakke” i 3 uger inden efterårsferien. 
o Vi deltager i et møde, hvor vi får lejlighed til at komme med input til en portal over skolernes 

muligheder. 

Lokaliteter 

• Seneste nyt: 
o Ikke yderligere nyheder. 

• Kommende handlinger: 
o 3 møder er booket hen over kommende halvår, hvor vi er repræsenteret. 

Ungdom Elite 

• Status: 
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o Udlandstur for juniordivisions-spillerne: Malta-tur var fin. Måtte godt have været et stærkere 
hold fra andre klubber, men ellers har den været godt modtaget. 

o Går fint med gruppen. Kommer lidt ændringer … og i positiv retning i truppen. 
• Kommende opgaver/tiltag: 

o Ingen p.t. 

Ungdom 

• Status på træningshold: 
o Ser fint ud nu. P.t. kun torsdag begynder + pigeholdet, der har plads til mange nye.  

• Øvrigt: 
o Afslutningen af foråret: for begynder, letøvet og øvet slutter  

 

Seniorelite og ETTU/CL-projekt 

• Status: 
o Ved at finde holdet til kommende sæson. 
o Øvrige divisionshold holder Jens og Allan møde omkring, hvordan de mange spillere kan 

passes ind. 
o Deltaget i foredrag (arrangeret af Steen Houman i kredsen af satsidrætsgrene) om Team Fog, 

Næstveds baskethold, der gør en række særlige ting på sponsorsiden: 
 Spændende idéer til vores eget sponsorarbejde 
 Viste konkrete måder at give udbytte til de deltagende erhvervssponsorer 

• Kommende opgaver/tiltag 
o Arbejder fortsat på muligheden for at få tv-dækning til CL-kampene. 

Senior og senior motion 

• Status: 
o Ingen nyheder 

Økonomi 

• Status: ser fint ud. 
• ”Støt klubbens fundament” (nyt sponsorinitiativ) … videre indsats: ikke p.t. 

Kommende opgaver og eventuelt 

• Sommerfest: Indbydelse sendes snart ud. 
• Sommerlejr: stadig svagt med tilmeldinger. 
• Festival: Er i gang med planlægningen. Næsten fyldt op på juicebaren, men mangler mange til 

vagter. 

Næste møde 

• Lørdag, den 22. august fra 13.00 til 22.00 incl. det årlige strategimøde. 
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