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Ref. møde 22. september 2014
Mødedeltagere
Johanne Tschernja
Patrick Tschernja Bøttcher
Joen Jensen
Brian Davidsen
Jens Gammelmark
Per Jacomo
Benny Berthelsen
Allan Bentsen, fraværende (med stemmerne 7-0 blev det vedtaget, at Allan er en klovn)
Siden sidst
•
•
•
•
•

•

Justering af træningstider: Er gennemført. Mandag til torsdag startes 16.15.
Heldagsarrangement på Katedralskolen: Gennemført af Allan og Leo.
Beslutning La Santa-tur: Aflyst denne gang pga for få tilmeldinger.
Ændringer på hjemmesiden: har fået lagt live-stream for hjemmekampe direkte fra hjemmesiden
(virkede flot i forbindelse med kampen mod København) + ændret strukturen. Vi arbejder videre med
finpudsning, så eksempelvis ”klubtøj”, ”tilmelding” og ”klubbens historie” også kan findes fra siden.
Værdiseminar for satsningsidrætsgrene: Allan og Benny var på seminar på Rådhuset omkring de
værdier, som Team Danmark stiller af krav til eliteudvikling i forbindelse med satsnings-idrætsgrene.
Værdierne matcher rimelig godt ind i forhold til vores nuværende værdisæt, så på vores strategiseminar i
maj/juni 2015 sætter vi tid af til en mulig samkøring af værdierne.
Henvendelse fra Malta, status: Joen og kontakt på Malta taler sammen via Skype i morgen.

Referat fra sidste møde
•

Ingen kommentarer.

Nyt fra formanden
•
•
•

Høringssvar i forbindelse med budget 2015-2018: Johanne har sendt høringssvar afsted.
Maze opereret igen: Opereret i det ene knæ. Forløb godt, men desværre med et halvt års tid til
genoptræning.
Pris i forbindelse med Frivillig Fredag: Steen Houman har indstillet klubben til en pris, og den er
røget vores vej. Johanne og Benny får overrakt prisen på fredag. Vi tager op på kommende
bestyrelsesmøde på hvilken måde, at prisen kan gavne klubbens udvikling.

Helhedsskolen
•
•

Opsamling på information: ingen yderligere informationer
Dialog omkring samarbejde med kommunen: Konkrete datoer for samarbejde med både
handelsskolen og 2 folkeskoler er aftalt. Allan og Benny står for disse aftaler.

Lokaliteter
•
•

Noget nyt: ikke p.t.
Dialog om videre handlinger: ikke lige p.t.

Ungdom Elite
•

Status: Drengedivision har spillet første kamp (tabte til Holme Olstrup) og Juniordivision starter i
weekenden. 5 mand udtaget til landsholdssamlingerne.
Kommende opgaver/tiltag: ikke p.t.
Dialogmøde i kredsen omkring ungdom elite-holdet: tages der fat når spillere og forældre lige er
kommet ind i sæsonen.

•
•

Ungdom
•

Status på ungdomshold: begynderhold og letøvet har stadig masser af plads til flere spillere. Pigeholdet
vil få Marielle (Elias’ mor) som træner den ene af de 2 træningsdage.
Ungdomshold til ØBTU-turneringer: tilmeldt 5 hold.

•

Seniorelite og ETTU/CL-projekt
•
•

Status:
Kommende opgaver/tiltag:
o CL-kamp 4. oktober:
 Opsætning af bord og bander … hvem melder sig til at få det gjort om formiddagen.
 VIP-arrangement: skriv til Allan om vi deltager.
 kommer annoncer i aviserne i forbindelse med CL-kampen … og plads til at
annoncere for yderligere informationer. Deadline er næste mandag, og vi går i
tænkeboks omkring, hvad der kunne være godt at informere om
 Billetsalg: Benny er der cirka 16.15 … og hvem tager op til da?
 Speaker og musik: Jens
 Indmarch: Patrick finder ungdomsspillere til at gå med ind
 Tællere til Kanal Sport-sendingen: Jens vender med Allan, hvordan vi kan få overtalt
drengene til at tage en kamp hver med indtastning + en ekstra til hver kamp med
ekstra nummertavle som viser stillingen for de tilskuere, der ikke kan se tavlerne. Vi
kan eventuelt skrive direkte til let-øvet spillerne og til pigespillerne om disse
muligheder.

Senior og senior motion
•

Status/tiltag:
o Tilmeldt et serie 3, et serie 2, et serie 1 og et østserie-hold.
o Spillermøde i elitetruppen holdt i tirsdags. Tilfredshed med træningen.
o Leo og Kenneth skifter til at være træner om onsdagen. Kunne være en god historie til dbtuhjemmesiden.

Økonomi
•
•

Status: Blev gennemgået.
”Støt klubbens fundament” (nyt sponsorinitiativ) … videre indsats: Vi arbejder videre med at udbrede
kendskabet til muligheden i vores indbyrdes netværk.

Kommende opgaver og eventuelt
•

Ændret tilbud til kommunens børn i efterårsferien (2 dages lejr i dagtimerne): er udbudt til torsdag og
fredag i dagtimerne.
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•
•
•

Efterårslejr: er offentliggjort mandag til onsdag i dagtimerne. Tirsdag formiddag er der en udfordring, da
ældremotion har den tid.
Klubtøj: Information sendt ud til alle. Allan står for at samle bestillinger ind.
Klubtur til OB: Vi går efter at arrangere en klubtur til OB’s grandprixstævne. Vil være dejligt, hvis der
er nogen, der byder ind på at arrangere klubturen.

Næste møde
•

Tirsdag, den 21. oktober fra 18 til 21.30 hos Johanne.
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