
Referat fra bestyrelsesmøde # 144 mandag d. 14. august 

 

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

1. Godkendelse af dagsorden samt best. ref: 

 

Godkendt og ingen bemærkninger til dagsorden.  

 

2. Økonomi: 

 

Kassebeholdning 28.931,18 kr.  

Brugt 1/3 af årets trænerbudget. Ser ellers ok. Lidt over på 

materialeforbrug, hvilket bl.a. skyldes indkøb af nye bander. 

Beholdningen er på den baggrund tilfredsstillende. 

Medlemslisten er opdateret d.d., og e-mailadresser bør være de sidst 

nye. 

 

3. Seniorafdeling: 

 

Et hold tilmeldt serie 2 i træningsturneringen. Rene Nybo er 

holdorganisator. 

Holdturnering:  

Hans arbejder med serie 2, Frank og Jacob arbejder videre med serie 

3 og 4. Der følges op d. 4. september. 

Ændringer i turneringsregler: 

Man skal selv følge op på reserver - det koster nu ratingpoint, hvis 

man trækker sig fra en påbegyndt holdkamp. Dvs. hvis et hold er 

bagud 8-1 i serie 2, og en spiller dernæst trækker sig med en skade, 

så taber man ratingpoint selv om den pågældende singlekamp ikke 

er påbegyndt. 

4. Ungdomsafdeling: 

 

Hans kontakter Jens Roithner vedrørende opstartsbrev. 

5. Sponsor og materiale: 

 

Tøj til klubhold: 

Indtil videre lidt på lageret. 10 sponsorsæt fra BTEX i år. Pt. har alle 

seniorhold, såfremt der stilles med ungdomshold til turneringen 

prioriteres de. 

 

 



Overtrækstøj: 

Modellen er Andro ”Finley”. 

Eventuelt få tilsendt et par størrelser, hvorved man kan bestille ved 

klubbesøget fra BTEX. Jacob kører videre med dette med Hans fra 

BTEX. 

Jakke til kr. 439,- inklusiv klublogo og kr. 475,- med både klublogo 

og navnetryk. 

Buks kr. 315,-. 

 

Besøg fra BTEX – Jacob har kontakten. Prøver med en besøgsdato 

d. 4. eller 11. september. 

 

Der følges op på beholdningen af træningsbolde hos Allan. 

 

6. Hullet: 

 

Status hullet – afventer Allan. 

Mobilepay kr. 712,- på kontoen. Jacob undersøger muligheden for at 

oprette et nyt nummer, hvorved den kører separat i B77 regi. 

 

7. Velkomstbrev: 

 

Opstartsbrev justeret. Jacob rundsender snarest. 

 

8.  Henvendelse fra Espelunden idrætsforening vedrørende samarb.: 

Der er umiddelbart ikke ledelsesmæssige ressourcer, hvorfor vi ikke 

ønsker at indgå i dette samarbejde. 

 
9. BAT 60+ - åbent hus: 

 

Bodil høres, hvorvidt hun vil være kontaktperson i relation til dette. 

Umiddelbart afholdes der ikke åbent hus. 

 
10. Diverse invitationer: 

 

Invitationer til stævner slås op på opslagstavlen. Særlige bl.a. til 

ØBTU to-mands arrangeres fælles tilmelding, og ellers bør folk selv 

være opsøgende. 

 

  



11. Kassekredit og tegningsregler: 

 

 Kassekreditten nedlægges, da der ikke er behov for denne. 
 Formand og kasserer skal tydeligt fremgå som tegningsberettiget 

i forhold til bankkontoen. 
Ingelise undersøger muligheder/behovet for vedtægtsændringer. 

  
12. Brugerbestyrelsen – aflåsning af hullet: 

 

Jacob tager med til næste møde d. 5. september, at døren til 

mellemgangen, hvor karate har udstyr, og døren til hullet kører 

separat, dvs. at de låses op uafhængigt af hinanden. 
 

13.  Eventuelt: 

 

Intet. 

 Næste bestyrelsesmøde: 

 

11. september kl. 17.30. Mødet afholdes hos Ingelise. Frank sørger 

for forplejning. 
 

 

 

 


