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Mødedeltagere
Johanne Tschernja
Lars Bøttcher
Per Jacomo
Joen Jensen
Brian Davidsen
Allan Bentsen
Patrick Tschernja Bøttcher
Jens Gammelmark
Benny Berthelsen
Siden sidst
•
•

Fysisk screening: Gennemført for 7 spillere + BB. 5 ungdom elite spillere og 2 fra øvet-holdet.
Tilbagemeldinger er ved at være gennemført, og BB får tilbagemeldinger på, hvad vi generelt skal øge
fokus omkring træningen.
DM-finaler:
o Resultatet var fint. 400 tilskuere på hjemmebanen gav en flot kulisse.
o Vi tager kontakt DBTU’s bestyrelse, da opmærksomheden fra unionen omkring DM-finalerne
kunne have været bedre.

Referat fra sidste møde
•

Ingen kommentarer.

Nyt fra formanden
•
•

Live-streaming: ved tilkøb af udstyr (5.-6.000 kroner) vil vi få mulighed for at kunne streame i en
langt bedre kvalitet. Johanne sender oplæg til Benny, der tager kontakt til Nordea Fonden, for at høre
om muligheder for støtte.
Mobile-pay: Johanne får oprettet et abonnement, så vi kan tage imod mobile-pay.

Helhedsskolen
•

Evt. nyt:
o SFO-turnering: blev gennemført med 60 deltagere. Vi skal fremover invitere skolerne i stedet
for SFO’erne + gennemføres i efteråret. Johanne og Allan arbejder videre med dette.
o Vi vil forsøge at indgå i ”bevægelsespakker” med skoler både efterår og forår.

Lokaliteter
•
•

Seneste nyt:
o Johanne har været til møde med projektledelsen + involverede klubber. Ret konkret møde
omkring gymnastikkens og bordtennis’s konkrete behov og ønsker.
Kommende handlinger:

o kommer en møderække, hvor vi kommer til at være inde over
o høringsrunde omkring lokalplan vil tage omkring 1 år, og derfor taler vi stadig om en
færdiggørelse i 2018.
Ungdom Elite
•
•

Status:
o Udlandstur for juniordivisions-spillerne: tager afsted på onsdag … 4 stk. + 2 trænere. Bliver
en super tur.
Kommende opgaver/tiltag:
o Ungdoms-DM: vi har 18 spillere med, og er den klub, der stiller med flest spillere. Allan og
Mads får styr på coaching.
o Ungdoms-divisionshold for kommende sæson:
 1 juniordivisionshold
 Arbejder på også at etablere et drengedivisionshold

Ungdom
•
•

Status på træningshold:
o Ser fint ud nu. P.t. kun torsdag begynder + pigeholdet, der har plads til mange nye.
Øvrigt: ikke øvrige punkter.

Seniorelite og ETTU/CL-projekt
•
•

Status:
o Ved at finde holdet til kommende sæson.
Kommende opgaver/tiltag
o Arbejder på at få tv-dækning til CL-kampene.

Senior og senior motion
•

Status:
o 1. og 2. division: ser fornuftigt ud med antallet af spillere. Allan og Jens taler videre om det.
o Øvrige seniorhold ser også umiddelbart fornuftigt ud.
o Senior motion: ingen nyheder

Generalforsamling
•

•
•

Indkaldelse:
o Den er udsendt.
o Dirigent: Lars spørger Ole Rasmussen, om han kan være dirigent.
o Joen villig til genvalg.
o Per har dialog med én omkring overtagelse af hans plads.
Chris-prisen:
o Vi har fundet årets prismodtager … mod op til generalforsamlingen og overvær
overrækkelsen.
Andet:
 Beretning: input til Johanne senest på fredag.

Økonomi
•
•

Status: ser fint ud.
”Støt klubbens fundament” (nyt sponsorinitiativ) … videre indsats: ikke p.t.

Kommende opgaver og eventuelt
•

Generalforsamling: styr på
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•
•

•
•
•

Ungdoms-DM: styr på
Sommerfest:
o Form:
 Alle har noget mad med, der kan sættes på fælles bord
 Drikkevarer, der kan købes
 Klubmesterskab samme dag
 De enkelte træningshold har til opgave at gennemføre lidt opvisning
 Salg af kaffe og kage undervejs
 Lille lotteri
 Udlevering af præmier til indmarch-drengene
 Lørdag den 6. juni
Strategimøde i bestyrelsen: lørdag den 15. august
Sommerlejr: ser trægt ud med tilmeldinger. Alt er booket. Allan arbejder på at Maze og Groth kan
komme forbi … og eventuelt spille mod hinanden.
Festival: er i fuld gang med forberedelserne

Næste møde
•

Onsdag, den 13. maj fra 19.30 til 22.00 i forlængelse af generalforsamlingen.
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