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Følg os på Facebook:
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Ref. møde 14. januar 2015
Mødedeltagere
Johanne Tschernja
Brian Davidsen
Allan Bentsen
Patrick Tschernja Bøttcher
Per Jacomo
Jens Gammelmark
Benny Berthelsen
Siden sidst
•
•
•
•

Sidste CL-kamp: Modstander stillede op i stærkeste opstilling, og de gav et godt show + et sikkert 0-3
nederlag
Juleafslutning: Rigtig fint arrangement. Velbesøgt og godt koncept udviklet til dagen.
Julepause: Ungdom elite fik spillemulighed i Kildegårdshallen.
Runde fødselsdage: Stort tillykke fra klubben til Johanne.

Referat fra sidste møde
•

Ingen kommentarer.

Nyt fra formanden
•

Præmier i julekalenderkonkurrencen: Vinderne er afklaret og præmierne er på vej.

Helhedsskolen
•

Evt. nyt:
o Samarbejde med handelsskolen er fra uge 4 til uge 7.
o Samarbejde med 2 folkeskoler i ugerne 9 til 13.

Lokaliteter
•
•

Seneste nyt: Johanne og Allan har været til møde omkring hele byggeforløbet.
Kommende handlinger: Deltager i visionsforløb, der kommer til at foregå frem mod sommeren.

Ungdom Elite
•

Status
o Møde med spillere og forældre: Mødet gik fint. Individuelle samtaler med spillerne i de
kommende måneder + tager fat igen på at invitere til fysisk screening i samarbejde med Roskilde
fysiocenter
o Udlandstur for juniordivisions-spillerne: Er i dialog med Malta + i gang med at finde konkret
periode og flypriser.
o ØM: Per følger lige op på resultaterne, så vi kan kommunikere resultaterne ud.

•

Kommende opgaver/tiltag
o Kval top 12: Jonathan, Anton på juniordelen + Lucas på drengedelen. Coach er på plads.

Ungdom
•
•

Status på træningshold: Stadig mange pladser på begge begynderhold + pigeholdet. Øvrige hold ser
fornuftigt ud. Vi sætter tid af på et kommende møde til at få taget problematikken op omkring
manglende tilgang.
Trænere: Formentlig en rokade på vej.

Seniorelite og ETTU/CL-projekt
•

•

Status:
o Socialt arrangement afholdt med 1. divisions- og 2. divisionsholdet.
o Holdene har klaret sig rigtig godt og fungerer godt sammen.
o Klubskiftedato er flyttet til 1. juni, og betyder, at der er bedre styr på, hvem der spiller på
holdene.
o Kommende sæson firemandshold i elitedivisionen
Kommende opgaver/tiltag
o Datoer for semifinalekampe er lagt fast.
o Aftalen med kommunen er forlænget.

Senior og senior motion
•

Status/tiltag:
o Senior motion: kommet lidt tilgang igen ovenpå et fald.

Økonomi
•
•
•

Status: ser ok ud
Budget for 2015: små rettelser
”Støt klubbens fundament” (nyt sponsorinitiativ) … videre indsats: sætter tid af på et senere møde til at
vende, hvordan vi kan bygge denne del yderligere op.

Kommende opgaver og eventuelt
•

•

Grand prix-stævne:
o Arbejder på at få en ny sponsor ind
o Ikke mange tilmeldte lige nu
o Jens sender mail ud omkring behov for hjælpere
o Hal B gøres klar fra klokken 15 om fredagen, så den er klar senest klokken 17.
o Hal A gøres klar fra 22.00 om aftenen.
RIU-arrangement:
o Spillere, der deltager: Allan, Finn og måske flere
o Øvrige deltagere: Karsten Reitov, Patrick, Johanne

Næste møde
•

Onsdag, den 11. februar fra 19 til 22.00 hos Johanne.
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