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Ref. møde 22. september 2015
Mødedeltagere
Johanne Tschernja
Brian Davidsen
Kristian Rasmussen
Allan Bentsen
Jens Gammelmark
Benny Berthelsen

Siden sidst
•
•

Tilmeldinger af seniorhold:
o Med i alle rækker fra top og ned til serie 3.
Første divisionskampe:
o Kommet fint fra land.

Referat fra sidste møde
•

Ingen kommentarer.

Nyt fra formanden
•

Ingen nyheder

Skolesamarbejde
•
•
•

Det kører med Absalon skolen og handelsskolen.
Lavet aftale med 10. klasses-centret 4 mandage.
Kontakt også til et par andre skoler.

Lokaliteter (kommende hal)
•
•

Seneste nyt:
o Projektet skrider fremad som planlagt. Et byggeudvalg bliver nedsat, hvor Johanne vil sidde i.
Kommende handlinger:
o Ikke p.t..

Ungdom Elite
•
•

Status:
o Kører fint. God træningsgruppe.
o Drengedivision kom fint fra start.
Kommende opgaver/tiltag:

o Kristian ser på muligheden for at kunne have ekstratræning eksempelvis lørdag med en
træner (med egenbetaling) i nogle tidsrum.
Ungdom
•
•
•

Status på træningshold:
Tilmelding ungdomshold: Klaret af Patrick. 5 ØBTU-hold tilmeldt.
Status på trænere:
o Vi laver en fast aftale med Valeria for sæsonen for et antal timer pr. uge.
o Vi undersøger med Patrick Stobberup, om vi kan indgå en træneraftale med ham for tirsdag
letøvet.

Seniorelite og ETTU/CL-projekt
•

•

Status:
o Spiller højst sandsynlig ettu-kamp 30. oktober (kun én knald eller fald kamp) i runde 3, og
sandsynligvis på hjemmebane. Hvis vi går videre, så formentlig kamp i runde 4 den 20.
november.
Kommende opgaver/tiltag
o Nogle kampe i Stiga-divisionen bliver flyttet, da de falder sammen med EM + evt. andet, der
falder sammen med grand-prix stævner i udlandet.

Senior og senior motion
•

Status:
o Intet at bemærke p.t.

Økonomi
•
•
•
•

Status: intet at bemærke.
Allan tager kontakt til Casino Ro omkring mulighed for at få et sidste beløb, inden ordningen falder bort.
”Støt klubbens fundament” (nyt sponsorinitiativ) … videre indsats: ikke p.t..
Ildsjælprisen: Opfordring fra Per Jacomo, om ikke det kunne være en idé at sende indstilling til den store
ildsjælpris. Benny skriver til Per, om han kunne komme med et oplæg til tekst.

Kommende opgaver og eventuelt
•
•
•

Veteran-DM: Vi har ikke hallen i den weekend, så vi kan ikke overtage arrangementet.
Evt efterårsarrangementer (12. til 18. oktober): Ingen ekstra arrangementer. Almindelig træning
aflyses, men med adgang for fri træning i et tidsrum, som Allan kommunikerer ud.
”Tweens”-koncept fra DBTU: Benny sender ansøgning afsted til Annette Westermann om
deltagelse.

Næste møde
•

Mandag, den 19. oktober fra 19.00 til 21.30
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