
 
 
 
 
 
 
 

 

Roskilde Bordtennis, BTK 61 
Kildegården 
Helligkorsvej 5 
4000 Roskilde 
www.roskildebordtennis.dk 
Følg os på Facebook:  
www.facebook.com/roskildebordtennis 

Ref. møde 22. august 2015 (strategifokus) 

Mødedeltagere 
Johanne Tschernja 
Joen Jensen 
Kristian Rasmussen 
Allan Bentsen 
Jens Gammelmark 
Benny Berthelsen 

 

Siden sidst 

• Roskilde Festival: Endte med kun at have juice-baren, hvilket var ærgerligt … men gik godt med 
juicebaren. Vi søger ikke hegnsvagtopgaver mere, og arbejder videre med at optimere på juicebaren. 

• Sommerlejr: Gik fint, men var desværre kun 32 deltagere. Lander dog resultatmæssigt fornuftigt 
alligevel. Vi ser på, hvordan vi kan tilpasse profilen/målgruppen, for at løfte deltagerantallet igen. 

• Opstart ny sæson: Kommet fint fra land. Nikolaj Nielsen stopper som træner pga studie … skaber lidt 
rokader. Etableret ”Øvet 2-hold” som nyt trin mellem Øvet 1 og Ungdom Elite. 

• Dialog omkring ”cheftræner” for kommende sæson: Er ikke lykkes med at finde en samlet løsning … 
men vi arbejder videre med at få etableret det evt. for kommende sæson. 

• Indbydelse ”frivillig fredag 2015”: sendes rundt i bestyrelsen, for at høre, om der er nogen interesserede 

Referat fra sidste møde 

• Ingen kommentarer. 

Nyt fra formanden 

• Ingen kommentarer. 

Mission, vision og værdier 
o Se selvstændigt materiale 

Strategilærred 
o Se selvstændigt materiale 

Eventuelt – øvrige punkter 

• Ungdom 
o Nyt øvethold 

• Senior 
o Sandpapirsturnering: bliver ikke i år 

• ETTU/CL-projekt 

 
 

http://www.roskildebordtennis.dk/
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• Økonomi 
o Status 
o Spar Nord Fonden: 

 Allan arbejder videre med den 
o KlubLiv Danmark 

 Benny sender opfordring ud til alle medlemmer 
 Alle bestyrelsesmedlemmer skynder selvfølgelig med at blive meldt ind. 

• Træningstider 
• Kommende opgaver: 

o Holdtilmeldinger: 
 Ungdomshold: Kristian tager fat på Patrick og Martin for at få overblik og aftaler på 

plads (inkl. holdledere) 
 Seniorhold: Jens skriver ud til seniorspillerne for at få seniorhold på plads 

• Eventuelt: 
o Ro’s Torv: vi har mulighed for at gennemføre et ”opmærksomhedsarrangement” på et 

tidspunkt. 
o SFO’ere: Allan sender snart invitation ud til SFO’erne omkring mulighed for at komme ud 
o Henvendelse fra skoler, som ikke ligger under kommuneaftalen: Vi giver besked om, at vi er 

friske mod en betaling pr. gang. 
o Idéer fra Marielle: 

 mulighed for ”tumlinge”-mulighed for småbørn 
 invitationssedler til kammerater 

• Næste møde: 
o Tirsdag, den 22. september 2015 
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