
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Ref. møde 30. marts 2016 

Mødedeltagere 
Johanne Tschernja 
Kristian Rasmussen 
Jens Gammelmark 
Brian Davidsen 
Lars Bøttcher 
Benny Berthelsen 

 

Siden sidst 

• Børneidrætsfest: Allan og Finn optrådte på slap line ved idrætsfesten. 
• Ansøgning Carstensens Fond: Vi har modtaget et beløb til en spiller + et beløb til vores pigesatsning. 
• Semifinalekampe i elitedivisionen: Gik fint med at komme videre. Arrangement i København var ikke 

imponerende. Arrangement hjemme var flot besøgt. 

Referat fra sidste møde 

• Ingen kommentarer. 

Nyt fra formanden 

• Støtte til Grand Prix-stævner (incl. pengepræmier for den samlede Grand Prix-serie fra DBTU): 
stopper efter denne sæson. 

Skolesamarbejde 

• Starter forløb med handelsskolen (2 hold i hver 3 uger af en time). 

Lokaliteter (kommende hal) 

• Seneste nyt: 
o Nærmer sig at tegninger for det samlede projekt er ved at være færdig. Går noget tid, før det 

bliver offentliggjort. 
• Kommende handlinger: 

o Flere møder, hvor Johanne og Allan fortsat deltager. 

Ungdom Elite 

• Status: 
o Drengedivisionsholdet skal spille afsluttende DM-kampe i Odense til maj. 

• Kommende opgaver/tiltag: 
o Top 12: I kommende weekend. Coaches skulle være på plads. 
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Ungdom 

• Status på træningshold: 
o Begynder at se rigtig fornuftigt ud på alle holdene. 

• Træner: 
o DBTU’s Det batter projekt: Vi har haft indledning med Poul fra DBTU. Ikke alle trænerne 

kunne være til stede. Inden sommerferien kommer en træner-/trænings-udvikler 3 torsdage, 
og ditto en efter sommerferien + trænerne skal deltage på en kursusdag i september. 

• Diverse: 
o Familiehygge-bordtennis om fredagen: hen ad vejen se, om vi kan få det bygget op. 

Seniorelite og ETTU/CL-projekt 

• Status: 
o DM-finalekampe mod OB: Er kalenderfastsat. Plakat lagt på hjemme- og facebook-side + 

sendt information ud til alle medlemmerne. Klubber, skoler og kommunen bliver inviteret 
hjemmekampen. 

o Evt. bustur til OB den 16. april: God idé. Vi følger den umiddelbare opbakning og tager så 
stilling til, hvad vi gør. 

o Øvrig status: 
 Vi er i øjeblikket ved at svare kommunen på en række spørgsmål omkring vores 

udviklingsplaner i forhold til fortsat at være en af kommunens satsnings-idrætsgrene. 
• Kommende opgaver/tiltag: 

o Vi skal have endelig aftale på plads omkring cheftræner for ungdoms-siden for kommende 
sæson. 

Senior og senior motion 

• Status: 
o Ingen tilføjelser 

Ungdoms-DM 

• Status: 
o Det med gevinster er ved at komme i hus. 
o Bauhaus og Bauhaus Arena er sponsor for U-DM. 
o Mail gøres klar til at sende ud til alle medlemmer omkring vores behov for hjælp til diverse 

praktiske opgaver (stor opgave er opsætning og nedtagning). 
• Opgaver: 

o Johanne sender liste rundt med opgaver 
o En event samtidig med ungdoms-DM lørdag formiddag. Vi skal have fundet nogle 

ungdomsspillere og et par voksne til at dække dette arrangement. 

Generalforsamling 

• Dato og sted: Onsdag, den 11. maj 2016. Allan undersøger muligheden for at få et lokale i Roskilde 
Kongrescenter Bauhaus Arena. 

• På valg er Johanne, Jens, Allan og Brian. Johanne, Jens og Allan er villige til genvalg. Brian stiller 
op som suppleant. 

• Kontingent: Vi har besluttet at sætte kontingentet op med 25 kroner pr. halvår for alle holdene. 

Økonomi 

• Status: ikke drøftet denne gang. 

Kommende opgaver og eventuelt 

• Top 12 
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• Finalekampe elitedivision 
• Ungdoms-DM 29. april - 1. maj 
• Arrangement lørdag under U-DM 
• Generalforsamling 
• Klubmesterskab og sommerfest 
• Roskilde Festival 
• Bordtennislejr 

Næste møde 

• Mandag, den 25. april fra 19.00 til 21.30 hos Jens, Solsortevej 4, Viby 
 

 
3 


	Ref. møde 30. marts 2016
	Mødedeltagere
	Siden sidst
	Referat fra sidste møde
	Nyt fra formanden
	Skolesamarbejde
	Lokaliteter (kommende hal)
	Ungdom Elite
	Ungdom
	Seniorelite og ETTU/CL-projekt
	Senior og senior motion
	Ungdoms-DM
	Generalforsamling
	Økonomi
	Kommende opgaver og eventuelt
	Næste møde


