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Ref. møde 21. oktober 2014 

Mødedeltagere 
Johanne Tschernja 
Patrick Tschernja Bøttcher 
Helle Kjelgaard 
Joen Jensen 
Brian Davidsen 
Jens Gammelmark 
Per Jacomo 
Benny Berthelsen 

Siden sidst 

• Frivilligfest – pris fra festivalen: Johanne og Benny repræsenterede klubben, og modtog prisen. Et 
glimrende arrangement. Det blev besluttet, at det er tid til træningsdragter til trænerne + tilskud til OB-
klubturen. 

• Henvendelse fra Malta, status: Vi har kontakt nu, og måske kan en samling finde sted i foråret med vores 
juniorhold (måske i påsken), og andre, der har lyst til at deltage. 

• Efterårslejr: Allan og Finn var trænere og 10-11 spillere deltog … og forløb fint. 
• Arrangement med Rotary: Fint arrangement, og de mange deltagere fra Rotary var godt tilfredse. Ros til 

Johanne, der havde fundet en glimrende leverandør af mad, da restauranten havde lukket p.g.a. 
efterårsferie. Allan har foreslået, at vi udvikler en samlet virksomhedspakke, som kan ligge på klubbens 
hjemmeside. Godkendt … og Allan, du beskriver det og sender til Johanne. 

• Lejr skoleelever i efterårsferien: 11 tilmeldte og 7, der mødte op. Forløb rigtig fint, men måske får vi 
flere medlemmer ved den tidligere model med åbent hus 2 x 2 timer i løbet af ferien, hvor alle kan møde 
op. 

Referat fra sidste møde 

• Ingen kommentarer. 

Nyt fra formanden 

• Ingen nyheder 

Helhedsskolen 

• Evt. nyt: Allan har deltaget i flere arrangementer allerede + Benny og Allan gennemføres forløb med 
skoleklasser i foråret. På torsdag fortæller Allan om vores samarbejde med kommunen på RIU’s 
halvårsmøde. 

• Vi skal have kigget på vores SFO-turnering, som måske i stedet skal være en skoleturnering, da 
eleverne ikke længere kan være til kampstart klokken 13. 
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Lokaliteter 

• Seneste nyt: Kommunens budget (med springcenter og bordtenniscenter) er godkendt, men desværre 
først med færdiggørelse i 2018. Vi håber, at det kan blive fremrykket. 

• Dialog om videre handlinger: vi kunne måske overveje at lægge op til, at der bliver et par værelser 
med køjesenge, så det er muligt at have nogen overnattende i forbindelse med træningslejre eller 
andet. 

Ungdom Elite  

• Status: 
o Behov for at tage fat på opførsel i forbindelse kampe. Kan tages op i forbindelse med 

efterfølgende punkt. 
 Hører Allan, hvad der efterfølgende har været af dialog med coach, spiller(e), forældre, 

og så tager vi stilling til, hvad der er behov for at gøre. 
o Stævner: har vi de resultater, som en klub af Roskildes størrelse, burde kunne opnå? 

 Vi kan tage op på et senere tidspunkt, hvad vi kan gøre for den interne ”fødekæde” … om 
der er noget, vi skal have sat fokus på. 

• Kommende opgaver/tiltag: 
o Dialog med kredsen af spiller og forældre omkring ungdom elite-holdet. 

• Tilskud fra Eliteidræt i Roskilde: Se ovenfor omkring Malta. 

Ungdom 

• Status på træningshold: masser pladser p.t. på begynderholdene og let-øvetholdet + pigeholdet. 
• Tilmelding af ungdomshold til ØBTU-turneringer: 4 hold er tilmeldt. 

Seniorelite og ETTU/CL-projekt 

• Status: ingen nyheder 
• Kommende opgaver/tiltag 

o CL-hjemmekampe: 
 Kasserer skal findes til kampen den 21. november 

o Kalender: 
 Vil formentlig ikke blive produceret i år 

Senior og senior motion 

• Status/tiltag: 
o Seniorsiden: Kommet godt fra start. Vil arrangere et julearrangement for alle spillerne omkring 

senior-elite, for at ryste dem sammen. Har behov for at dem, der træner i Slagelse, også kommer til 
træning i Roskilde. 

o Senior motion: kører træning hver onsdag (skiftevis Kennet og Leo), og det er spillerne glade for. 
Plads til flere. 

Økonomi 

• Status: ingen udfordringer p.t.. 
• ”Støt klubbens fundament” (nyt sponsorinitiativ) … videre indsats: er blevet sendt videre til Rotary-

medlemmerne, der var på besøg. 

Kommende opgaver og eventuelt 

• Klubtøj: kører fint, mange der har bestilt og Johanne har lagt det på hjemmesiden, måske vi skal 
have "nyheden" op engang imellem. 

• Klubtur til OB: 
o Tilmelding er åben. 
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o Klubben arrangerer et antal coaches … Jens tager fat på Allan og Mads omkring at får arrangeret 
coaches 

o Klubben arrangerer spisning 
o Kørsel og overnatning klares af spillere og forældre 
o Jens begår en mail til medlemmerne 

 
• Juleafslutninger: 

o Allan har spurgt til, om vi skal gøre det til ét større arrangement for alle (mad, turnering, besøg af 
Maze m.v.). God idé, og Johanne tager fat på Allan omkring at få det arrangeret. 

Næste møde 

• Onsdag, den 3. december fra 18 til 21.30 hos Johanne. 
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