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Ref. møde 18. marts 2015
Mødedeltagere
Johanne Tschernja
Lars Bøttcher
Per Jacomo
Allan Bentsen
Patrick Tschernja Bøttcher
Jens Gammelmark
Benny Berthelsen
Siden sidst
•
•
•

Senior DM: Godkendt resultatmæssigt. Fint arrangeret endnu en gang af OB.
Top 12: Godkendt resultat.
Skolesamarbejde: Forløber fortsat fint.

Referat fra sidste møde
•

Ingen kommentarer.

Nyt fra formanden
•
•

Muligt samarbejde omkring bordtennisarrangement i København: Arrangementet bliver rykket til
slutningen af august.
DBTU søger arrangør til senior-DM: Vi søger ikke, da vi ikke har muligheder for hal.

Helhedsskolen
•

Evt. nyt:
o Ikke p.t. nyheder.

Lokaliteter
•
•
•

Seneste nyt: ikke udover inputtet nedenfor.
Input til kommunen omkring vores konkrete behov:
o Allan har fået yderligere input, som bliver skrevet med ind.
Kommende handlinger: ikke lige p.t.

Ungdom Elite
•
•
•

Status
o Udlandstur for juniordivisions-spillerne: p.t. 5 spillere + med Mads og Allan. Bliver 29. april til
3. maj.
Kommende opgaver/tiltag
o Afdækning af fysisk tilstand … inviteret til 8. april.
Ungdoms-DM:

- Bliver taget fat på i løbet af kort tid.
Ungdom
•
•

Status på træningshold:
o Ser fint ud nu også med letøvet, og formentlig også mange, nye begynderspillere på vej ind
medlemsskaren.
Øvrigt: ikke øvrige punkter.

Seniorelite og ETTU/CL-projekt
•
•
•

Status:
o Ingen nyheder.
Semifinalekampe:
o Går fint med at skabe interesse.
Kommende opgaver/tiltag
o Ingen nyheder.

Senior og senior motion
•

Status:
o 1. og 2. division: har reddet os en bøde for ulovlig brug af spiller. Surt, men var ikke så
gennemskueligt.

Økonomi
•
•
•

Status: ser ok ud.
Udkast til årsregnskab: Udleveret og gennemgået. Ros til bogholderen fra bestyrelsen.
”Støt klubbens fundament” (nyt sponsorinitiativ) … videre indsats: ikke p.t.

Kommende opgaver og eventuelt
•
•
•

DM semifinaler: er der styr på
Pointstævne: på lørdag har vi det sidste i rækken inden finalestævnet.
Generalforsamling: onsdag den 13. maj klokken 18 i Roskildehallen.

Næste møde
•

Onsdag, den 29. april fra 19.00 til 22.00 hos Johanne.

2

