
Referat fra bestyrelsesmøde # 145 mandag d. 18. september 

 

Til stede: Hans(referent), Flemming, Ingelise, Allan, Frank og Jacob  

1. Godkendelse af dagsorden samt best. ref: 

 

Godkendt og ingen bemærkninger til dagsorden.  

 

2. Økonomi: 

 

Kassebeholdning 49829,58 kr.  

 

Ingelise fremsender opdateret medlemsliste til Hans og Jakob.  

 

Der er enkelte, som er i restance med kontingent. Jakob tager fat i 

seniormedlemmerne og Hans i ungdomsmedlemmerne.  

 

Der skal søges Rødovre ordningen vedrørende medlemstilskud til 

ungdom. Jakob og Ingelise følger op.  

3. Seniorafdeling: 

 

Træningsturneringen vel overstået. Ender som nummer 3 men med 

samme pointtal som nummer 2. 

ØBTU har accepteret vores holdtrækninger – skader og manglende 

kvalificerede spillere. 

Vi stiller med 2 serie 2 hold, 1 serie 3 hold og 3 serie 4 hold 

Hans sørger for at løse licens inden turneringsstart. 

Mark starter træningen op i aften for senior. 

Som sidste år tilbydes klubbens medlemmer gratis start ved ØBTU 

2-mands holdmesterskab og ved en række i det individuelle 

mesterskab. 

Da holdene er velbesat, undersøges det frem til næste 

bestyrelsesmøde, hvorvidt det er relevant at tilbyde gratis start ved 

to stævner yderligere. 

4. Ungdomsafdeling.: 

 

Der tilmeldes et ungdomshold i +12 år. Den ene træner er 

fraværende fra d. 19. oktober pga. udenlandsrejse. Hans undersøger 

mulighederne for en afløser.   



5. Sponsor og materiale 

 

BTEX aften hos os d. 11. september var velbesøgt. 

 

Allan har fået nye konkurrencebolde hjem – kinesisk mærke, som 

skulle være holdbart. Lyder er bedre en butterfly, men det kan stadig 

høres, at det er en plastik bold. 

 

Alle hold har trøjer, hvorfor ungdomsholdet (3 styks) prioriteres i 

forbindelse med vores tildeling af sponsortrøjer.  

 

Der var mulighed for at prøve den nye klubdragt. 

Prisen er 439,- kr. for træningstrøje. Den leveres med klublogo, og 

så kan man uden omkostninger få navn på ryggen. 

Træningsbuksen koster 375,- kr. 

Der skal foretages en fælles bestilling. Nyhedsmail udsendes 

snarest.  

6. Hullet: 

Status hullet – 7297,- kr.. 

Mobilepay 1072,50 kr. på kontoen.. 

13.  Eventuelt: 
Intet. 

 Næste bestyrelsesmøde: 

27. obtober kl. 17.30. Mødet afholdes hos Ingelise. Frank sørger for 

forplejning. 

 

 

 

 

 


