
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Ref. møde 27. januar 2016 

Mødedeltagere 
Johanne Tschernja 
Kristian Rasmussen 
Jens Gammelmark 
Lars Bøttcher 
Allan Bentsen 
Benny Berthelsen 

 

Siden sidst 

• Breddeidrætsarrangement i Taastrup: Gik fint, og vigtigt vi var med, da borgmester, politikere og 
kontaktpersoner i kommunen også var med. 

• Ansøgning pulje omkring udlodningsmidler: Ansøgning er sendt afsted. 

Referat fra sidste møde 

• Ingen kommentarer. 

Nyt fra formanden 

• Ingen nyheder 

Skolesamarbejde 

• P.t. Hedegårdenes skole og Handelsskolen 

Lokaliteter (kommende hal) 

• Seneste nyt: 
o Johanne og Allan deltager i adskillige møder. Deltager bl.a. i visionsmøde for Kildegårds-

området i morgen. 
• Kommende handlinger: 

o Intet lige nu. 

Ungdom Elite 

• Status: 
o Kristian har givet Leo konkrete datomuligheder omkring noget ekstra weekend-træning med 

egenbetaling. Kristian udarbejder efterfølgende oplæg, der kan sendes ud. 
o I uge 8 gennemfører vi træning for alle hold på helt almindelig vis. 
o 4 af øvet 2-spillerne har i januar deltaget i den første time af ungdom elite-træningen om 

onsdagen, og det fungerer godt. 
• Kommende opgaver/tiltag: 
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o Få taget fat på en dialog omkring, hvornår spiller hvem på hvilke træningshold 
(aldersmæssigt, talentmæssigt m.v.) 

Ungdom 

• Status på træningshold: 
o Stadig god plads på tirsdag begynder og pigeholdet. Letøvet-holdet ved at være godt på vej. 

• Status på trænere: 
o Vi går efter et trænermøde torsdag, den 18. februar. 

Seniorelite og ETTU/CL-projekt 

• Status: 
o 2 kampe tilbage i grundspillet. 
o Pro/am: ved at være på plads med hold 

• Kommende opgaver/tiltag 
o Arbejdes allerede nu på kommende sæson. 

Senior og senior motion 

• Status: 
o 1. og 2. division: Tæt på at vinde 1. division, mens 2. division nok lander på 2. eller 3. pladsen 
o Intet at bemærke om øvrige hold … da slet ikke serie 2 holdet 

Grand prix-stævnet 

• Status: 
o Tilmeldinger lidt i underkanten lige nu 
o Øvrige ting ruller efter planen 
o Mail sendt ud til alle medlemmer omkring vores behov for hjælp til diverse praktiske opgaver 

Økonomi 

• Budget 2016: OK, men vi går efter at nå et større overskud end de 5.000 kroner, som budgettet viser. 
• Regnskab 2015: OK 
• ”Støt klubbens fundament” (nyt sponsorinitiativ) … videre indsats: Allan har sikret, at vi når det 

budgetterede. 

Kommende opgaver og eventuelt 

• Roskilde Grand Prix 5. – 7. februar: ruller 
• Pointstævne 27. februar: tager Benny 
• Ungdoms-DM 29. april - 1. maj: Allan har taget fat på Maria og Per omkring hjælp til sponsorgaver 

til lotteri. Allan og Johanne arbejder videre med øvrige opgaver … og opgaver vil blive delt rundt 
efterfølgende 

• Bordtennislejr 3.-7. juli: Allan er ved at være klar med indbydelsen 

Næste møde 

• Onsdag, den 2. marts fra 19.00 til 21.30 hos Johanne. 
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