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Mødedeltagere
Johanne Tschernja
Joen Jensen
Brian Davidsen
Per Jacomo
Jens Gammelmark
Lars Bøttcher
Allan Bentsen
Benny Berthelsen
Siden sidst
•
•

•

Afgørende finalekamp i elitedivisionen: flot arrangement, og super resultat. Mange positive
tilkendegivelser fra alle samarbejdspartnere.
Møder med kommunen omkring lokaler:
o Hvilke møder og udbytte: Johanne, Lars og Allan har haft møde med Birgit Pedersen (formand
for kultur og fritid) omkring andre muligheder for spilleflade. Var et positivt møde, og der bliver
arbejdet videre med mulighederne.
o Fremtidige handlinger: Benny undersøger fondsmuligheder, og tager en indledende kontakt
omkring metode og timing.
Generalforsamlingen: Gik fint. 12 deltagere … formentlig ramt af morgendagens St. Bededag.

Referat fra sidste møde
•

Ingen kommentarer.

Nyt fra formanden
•

Ingen punkter.

Helhedsskolen
•
•

Kommet ny viden: Sankt Jørgens skole har lige haft anvendt hallen, og de har fået besked om, at de
er velkomne til at vende tilbage, når de kender konkret behov for idræts-/bevægelsesønsker i
forbindelse med helhedsskolen.
Hvem gør hvad og hvornår: Vi holder øjne og ører åbne.

Ungdoms-DM
•
•

Coaches: Allan, Mads, Finn, Martin Skov og Leo vil være til stede. Der ud over vil der formentlig
kunne stables yderligere et par stykker på benene.
Arrangementet:
o Begynder at komme samling på opgaverne.

o På søndag skal der bestilles mad til de frivilliges frokoster og aftensmad lørdag aften, så
Johanne har behov for at vide, hvem der hjælper hvornår.
o Jens og Benny skaber overblik over de frivillige.
o Borgmesteren holder ”åbningstale” lørdag, klokken 12.
o Tidsplanen blev klar i går, og programmet bliver klar i morgen.
o Vi har 13 spillere med.
Ungdom Elite
•

•

Status:
o Sæsonen ved at være slut.
o Kører godt.
o Kommer yderligere spillere til udefra.
Kommende opgaver/tiltag:
o Trænersetup: Mads og Allan vil gerne fortsætte. Casper vil gerne nøjes med at være reserve,
når der er behov for det. Vi kigger på en mulig erstatning.
o Morgentræning: bliver arbejdet på at kunne stille morgentræning til rådighed for udvalgte
spillere en gang om ugen.

Ungdom
•

Status på ungdomshold:
o P.t. plads på begynderholdene.
o Vi skal se på behovet for et træningshold, der ligger mellem øvet og ungdomelite.

Seniorelite og ETTU/CL-projekt
•
•

Status:
o Sæsonen sluttede jo godt.
Kommende opgaver/tiltag:
o Arbejder med holdsammensætning for kommende sæson, og niveau for europæiske kampe.

Senior og senior motion
•

Status/tiltag:
o Kører fint.

Økonomi
•
•
•

Status: Ingen kommentarer p.t.
”Støt klubbens fundament” (nyt sponsorinitiativ): Kommet godt fra start. Vi arbejder videre med at få
skabt opmærksomhed på muligheden.
Vi undersøger mulighederne for at kunne opnå indtjening via gode ”dueller” på youtube.

Øvrige/kommende
•
•
•
•
•

Heldagsarrangement på katedralskolen 12. september: Arbejdes videre med muligheden.
Ungdoms-DM: se ovenfor.
Klubmesterskab og sommerfest: Benny sender invitation ud.
Roskilde Festival, seneste nyt: Vi har fyldt op med frivillige til både vores bod og til hegnsvagter, og
planlægningen er i fuld gang.
Sommerlejr, status: 38 tilmeldte p.t., og håber på at komme op omkring de 55-60, der har deltaget
tidligere. Er kommet flere tilmeldinger fra forældre til det praktiske, men mangler stadig til nogen af
vagterne.
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Næste møde
•

Onsdag, den 11. juni klokken incl. træningstider og temamøde (strategisk overblik) fra klokken
17.00 til 22.30.
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