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Siden sidst
•
•
•
•
•
•
•

Klubmesterskab og sommerfest: Arrangementet godkendt, men mangler en del deltagere.
DBTU generalforsamling: Ikke behandlet.
Roskilde Festival: Vi har gjort os en række erfaringer, som skal indarbejdes til næste år + søges dialog
med festivalen. Resultatet vil lande på et plus, men kendes først i løbet af september.
Sommerlejr: Gik rigtig fint, og i nyt set-up. Bespisningsdelen flot styret af Anne (Emils mor) bakket op
af en god portion forældre.
Møde med kommunen omkring lokaler: fortsat i positiv dialog. Vi fortsætter med at være tæt omkring
processen.
Start af ny sæson: kommer i punkterne længere nede.
Indbydelse La Santa-tur: P.t. ganske få tilmeldinger.

Referat fra sidste møde
•

Ingen kommentarer.

Nyt fra formanden
•
•

Kildegården: Vi er i løbet af sommerferien blevet klemt helt ud af vores gamle lokaler i kælderen på
Kildegården, og vi har ikke noget alternativ.
Henvendelse fra Mario på Malta: Joen dribler videre med muligheden.

Helhedsskolen
•
•
•

Opsamling på information: se nedenfor.
Dialog omkring samarbejde med kommunen: Allan og Benny indgår i samarbejde med kommunen
om at afprøve skoleaktiviteter for henholdsvis handelsskolen og et par folkeskoler i løbet af første
kvartal 2015.
Træningstider og evt. justeringer: vi skubber starttidspunkterne til 16.15 om eftermiddagen. Benny
clearer med Martin Skov + får udkast til træningstider gjort færdig og sender information ud til alle.

Lokaliter
•

Dialog om videre handlinger: Se ovenfor.

Ungdom Elite
•
•

Status: Går fint. 21 til ungdomselite-træningen i går. Morgentræning er startet.
Kommende opgaver/tiltag: Vi skal have gang i at finde andre ungdomshold, så også reserver på
divisionsholdene har relevante kampe.
Screening af træningstilstand evt. drøftes på dialogmøde i kredsen omkring ungdom elite-holdet: tages
op på dialogmøde. Joen står for at arrangere + Allan og Mads Skovsen deltager.

•

Ungdom
•
•

Status på ungdomshold: Masser af ledig plads på begynderhold, letøvet-holdet og pigeholdet.
Dialogmøde for øvet-holdet (måske også let-øvet) med spillere og forældre: Patrick og Martin Skov
tager fat på at invitere, for at få prøvet det af.

Seniorelite og ETTU/CL-projekt
•
•

Status: Lørdag 30. august er første kamp. Første hjemmekamp er midt i september mod København.
Kanal sport sender ikke elitedivisionskampene, men vil sende CL-kampene. Vi undersøger
muligheden for at kunne live-streame fra vores hjemme elitedivisionskampe.
Kommende opgaver/tiltag:
 CL-kampe: Vil måske indføre rabat ved køb af billet til alle tre hjemmekampe.
Arbejder på forskellige muligheder for PR, særlige kampprogrammer, muligheder for
at tilgodese sponsorerne endnu bedre.

Senior og senior motion
•

Status/tiltag: Møde med spillerne omkring 1. division, 2. division og øst-serie afholdes i næste uge.
Lidt fald i senior motionisterne.

Økonomi
•
•

Status: de punkter, der eventuelt kan være, tages op på næste møde.
”Støt klubbens fundament” (nyt sponsorinitiativ) … videre indsats: tager fat på fornyelse i løbet af
efteråret + alle i bestyrelsen får revideret materiale fra Allan, så vi kan sende ud i vores netværk.

Øvrige/kommende
•
•
•
•

Heldagsarrangement på katedralskolen 12. september: Allan deltager + deltager også på handelsskolen i
morgen. Pusler med en generel folder, vi kan bruge til sådanne arrangementer.
Ændret tilbud til kommunens børn i efterårsferien (2 dages lejr i dagtimerne): kører torsdag og fredag
med Benny og Nikolaj Brandenborg som trænere.
Anden efterårslejr???: Finn og Allan arbejder på at komme med et tilbud + tjekker med hallen.
Klubtøj: Allan arbejder på et tilbud for spillere på divisionsholdene + træningsdragter og klubtrøjer
kommer et tilbud, som alle i klubben kan få glæde af.

Næste møde
•

Mandag, den 22. september fra 18 til 21.30 hos Johanne.
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