
Referat fra Bestyrelsesmøde nr. 136, mandag d. 25. april kl. 17.30. 
 
 
Til stede: Hans, Allan, Ingelise og Jacob 
Afbud: Flemming og Frank 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra sidst. 
2. Økonomi: Status på regnskabet og medlemsliste. 
3. Seniorafdeling: Status på foreløbige hold – se nedenfor. Træningsturnering. 
4. Ungdomsafdelingen: Orientering fra ungdomsafdelingen. 
5. Sponsor og materialer: Btex, Steen Rasmussen El., m.m. 
6. Hullet: Øko-status og mobilepay. 
7. ØBTU - Repræsentantskabsmøde d. 17. maj, brugerbestyrelsen d. 26. april og FIR d. 27. april 
8. Foreningslederfest 11.6 
9. Eventuelt. 
 
Ad. 1. 
Referat fra BM nr. 135 godkendt enstemmigt. 
 
Ad. 2. 
Stille og rolig periode rent økonomisk. Regnskab er i overensstemmelse med budget. Lønstigning 
til ungdomstrænere træder i kraft nu. 
 
Medlemslisten ajourføres, VIP-listen og listen med udmeldte “renses” - der skæres ind til benet. 
 
Ad. 3. 
Den foreløbige holdliste vil blive endeligt revideret i august, men ligger allerede nu nogenlunde 
fast. 
 
Tilmelding til træningsturnering ultimo juni - primo juli. Nærmere tilgår. 
 
Vi har fået opfyldt alle ønsker til træningstider/adgang til lokalet for den kommende sæson. 
 
Ad. 4. 
Ungdomsafdelingen kører planmæssigt ud fra devisen ”Intet nyt er godt nyt”. Træningen fortsætter 
frem til sommer om mandagen - onsdag udgår som træningsdag. 
 
Ad. 5. 
Bordtenniseksperterne fortsætter som tøjsponsor og giver som tidligere 10 sæt spilletøj. 
De kommer desuden forbi til en trænings- og salgsaften en gang i september. Dato udmeldes når 
den er fastlagt (pr. mail og ved annoncering i klubben/på hjemmesiden?). 
 
Vedrørende sponsorat fra El-firmaet Steen Rasmussen, så behandles det til august.   
 
Ad. 6. 
Salg af øl og vand er stadig en god forretning, men vi følger udviklingen tæt efterhånden som vi 
skal købe flasker i caféen. Det overvejes om prisen skal sættes op, men det bliver lidt problematisk 
i forhold til byttepenge. Evt. svind og manglende overskud på grund af lav avance er fokusområde. 
 
MobilePay er kommet stille og roligt fra land. Den første måned er der overført kr. 300,-. Der 
afregnes 1 gang pr. måned op til nærmeste hele 100 kr. 
 
 
Ad. 7. 



Hans deltager i brugerbestyrelsen d. 26. april. 
Allan og Hans deltager i FIR d. 27. april. 
Hans og Jacob deltager i Repræsentantskabsmøde d. 17. maj. 
 
Ad. 8. 
Allan deltager med påhæng i Foreningslederfesten d. 11. juni (Frank og Flemming indbydes). 
Hans, Ingelise og Jacob afslår venligst. 
 
Ad. 9. 
Intet under eventuelt. 


