
Dagsorden – bestyrelsesmøde #146 

Tilstede: Ingelise, Frank, Allan, Jacob og Hans (referent) 

Afbud: Flemming 

1. Godkendelse af referat fra sidst (vedhæftet indkaldelse i Outlook). 

Godkendt uden bemærkninger 

 

2. Økonomi: Status på økonomi (Rødovreordning) og medlemsliste. 

Stadigvæk 42.000 på kontoen. Der forventes et mindre underskud i regnskabsåret 2017, hvilket er 

forventet, da vi nu kun modtager medlemstilskud pr. ungdomsmedlem. 

Stadig to restancer hos ungdom. Hans rykker via Jens.  

Rødovreordningen ansøgt/og indberettet. 

Medlemsindberetning til DIF tager Ingelise til januar. 

3. Seniorafdeling: Status holdturnering. 

Det går fra ”Tilfredsstillende” til ”Godt” med alle hold og der er ingen problemer med at stille hold. 

Efter ratingeksperterne i ØBTU har været på banen, er der byttet om på vores 4. og 5. hold rent 

nummermæssigt, men de beholder deres kreds. 

 

4. Ungdomsafdelingen: Orientering fra ungdomsafdelingen. 

Holdet ligger pt. nummer 1, og 4-5 spillere deltagere i pointstævnerne. En til to af 

ungdomsspillerne sendes på kursus ved lejlighed. 

5. Sponsor og materialer: Status på sponsortøj og træningstøj (træningsbolde). 

Allan køber eventuelt to nye net, hvis de defekte ikke kan repareres. 

Der mangler træningsbolde i klubben. Allan ligger en kasse i klubben, ligesom han køber et par 

kasser. 

 

6. Hullet: Øko-status og MobilePay. 

4.881 i kassen hos Allan og 3.712 på mobilepay hos Jacob. 

 

7. Nytårstaffel? 

Hans slår opslag op facebook, hvis det er muligt jf. hallen. Tjekker for nøglebrik. 

 

8. Fælles tilmelding til ØBTU mesterskaber (2-mands, senior/veteran og ungdom): 

Der er sat sedler op i klubben og på Facebook. Der er en gratis start i forbindelse med hvert 

mesterskab. 

 

9. Hjemmeside:  

Kim har opdateret. Vi nedjusterer ambitionerne med hjemmesiden, og vi lader hjemmesiden være 

aktiv, men ikke særligt dynamisk. Den dynamiske del tages på Facebook. 

Vi tager hjemmesiden op på generalforsamlingen. 

 



10. Eventuelt: 

Tiltag til nye medlemmer tages op på generalforsamlingen. 

 

Der smides et opslag op på Facebook om, at der kan bruges 1-2 nye bestyrelsesmedlemmer. 

 

11. Næste møde: 

15. januar kl. 17.30 hos Ingelise. 


