
Referat – bestyrelsesmøde #149 d. 19. marts 2018 

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

1. Godkendelse af referat fra BM #148, dagsorden og generalforsamling. 

Intet at bemærke - godkendt 

2. Økonomi: Rødovreordning – skal der søges tilskud til kurser forlods? 

Kassebeholdning 35875,23 kr. 

Der afventes med at søge kursusmidler til, at det er aktuelt. 

3. Seniorafdeling: Status holdturnering. 

4. holdet er rykket definitivt rykket op. 1., 2., 3. og 6. er i spil til kredskampe og de skal ”trimmes” i forhold 

til oprykning!! 

5. holdet ligger lidt over midten. 

4. Ungdomsafdelingen:  

Ligger pt. nummer to, og de har haft svært ved at stille fuldt hold til en enkelt samling. 

Opfølgning på generalforsamling, hvor Poul Lundberg(PL) nævnte et muligt tiltag/partnerskabsaftale i 

relation til 6. klasserne på nogen af kommunens skoler. Der er ikke hørt noget fra PL, så Hans tager kontakt 

til PL. Derudover trænerkursus til ungdom, hvor Andreas R. er interesseret i et kursus. Vi afventer, da der 

pt. kun er kurser i Jylland! Han sendes af sted til førstkommende kursus i KBH området.  

5. Sponsor og materialer: Status ok. Ingen mangler pt. 

6. Hullet: Øko-status og MobilePay. 

Mobilepay: 8599,- kr.  

7. Opfølgning på generalforsamling:  

 Projekt ”Nye medlemmer” – hvilke forslag blev fremført, hvilke følger vi op på: hvem og hvordan? 

Der tilknyttes en fast fra bestyrelsen og med en anden som back-up. Derudover opfordres de til at 

deltage i træningen. Jacob, Hans og seniortrænerne bliver primærekontaktpersoner.  

 Facebook 

Der er et ønske om en offentlig profil på facebook, som kan benyttes til at hverve medlemmer. 

Bestyrelsen har umiddelbart ingen ressourcer og begrænsede færdigheder her. Der søges efter en 

eller to styks på vores lukkede gruppe til denne tjans.  

 Andet? 

Flemming kontakter Rødovre Avis, og der indbydes til åbne træningsaftener 3 tirsdage i slut 

august/september. Flemming og Jacob organiserer dette.  

8. Klubmesterskab – afholdes lørdag d. 24. marts:  

 Kan ikke afholdes d. 24. marts pga. ungdomskamp. Så den er flyttet til d. 7. april – kl. 09.00 er der 

indskrivning. Gratis deltagelse i mesterskab og morgenmad. Der betales for øl og pølser/brød 

 

 Hvem skal være ”Årets Spiller”? 



Drøftet, og der er foretaget et godt valg! 

 

 Stævneafvikling: Jacob R og Jimmi er forhåndsbooket – formand forespørger forskriftsmæssigt.  

OK 

 Indkøb – Glas t/Årets Spiller og indgravering af navn klubmesterpokalen – formand står for indkøb, 

præmier og sponsorgaver – Flemming tager noget med fra Santa Maria, morgenmad/pølser – der 

forespørges hos Kaas 

 Indkøb af vin til præmie m.m. i forbindelse med klubmesterskabet - 11 flaske vin, 1 bitter og 1 

flaske spiritus - Frank indkøber 

 

 

9. Eventuelt: 

 Valg af repræsentant og suppleant til Rødovre Hallens brugerbestyrelse. 

Flemming tager posten som suppleant 

Jacob tager pladser som repræsentant 

 

10.  Næste møde. 

Årets sidste møde d. 23. april hos Ingelise kl. 17.30. Frank står for forplejningen.  


