
Referat – bestyrelsesmøde #150 d. 19. marts 2018                d. 30/4-2018 

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

 

1. Godkendelse af referat fra BM #149. 

Godkendt – uden bemærkninger. 

 

2. Økonomi. 

35.953,23 kr. er vores bankbeholdning. Ingelise følger op på godtgørelse til trænere. 

 

3. Seniorafdeling: Status holdturnering og kredskampe. 

2 serie 4 hold rykker op. 

4 hold deltog i kredskampe og 1. holdet var ude i oprykningskampe. Så en sæson med fin sportslig succes. 

Dvs. til næste år forventer vi at have 2 hold i serie 2, 3 hold i serie 3 og 1-2 hold i serie 4. 

 

4. Ungdomsafdelingen: Status samt opfølgning på eventuelt skolesamarbejde. 

Ungdomsholdet blev nummer 2 i sæsonens række, men taber i semifinalen ved sæsonfinalen.  

Der bliver ikke noget samarbejde med kommunen, da vi ikke kan håndtere 25 elever af gangen.  

Der satses på uændret set-up til næste år vedrørende trænere (Martin og Lucas – Mark som reserve). 

 

5. Sponsor og materialer. 

Pt. ok boldbeholdning. Mangler turneringsbolde til sæsonstart. Alle net skal kontrolleres ved opstart til 

august. 

 

6. Hullet: Øko-status og MobilePay. 

Øko- status – kontant 6244,- kr. Mobilepay – 1158,- kr.  

 

7. Klubmesterskab: Hvordan gik afviklingen – tips og tricks til næste år. 

Glimrende afvikling af Jimmi og Jacob R. som sædvanligt. Bedst af fem sæt tager måske for lang tid ved 

puljer med seks mand. Fint at spille bedst af fem sæt i cup-kampene. 

 



- Opfølgning på billeder mv. til hjemmeside. 

Generelt bør billeder uploades til facebook. Formanden overvejer at sende et til Kim til 

hjemmesiden. 

8. Eventuelt. 

A. Foreningslederfest lørdag d. 9/6-2018: Ønsker nogen fra bestyrelsen at deltage (frist 1. juni)? 

- Ingen deltager fra B77 bordtennis. 

 

B. Motionsdag d. 27/5-2018: Vi opfordres til at deltage i ”netværksmøde” ved Kaffetårnet (program 

vedhæftet) og derved skaffe nye medlemmer – anyone? 

- Vi deltager ikke. Der er planer om et antal introaftener i september måned, hvor der inviteres til 

gratis træning 3-4 gange i november måned. Dette er i kombination med artikel i Rødovre Avisen – 

Jacob og Flemming er tovholdere. 

 

C. Årshjul: Ku´ det være en idé, så aktiviteter som afvikling af Klubmesterskaber ikke kommer bag 

på os? 

- Vi opdaterer gammelt årshjul.  

 

D. Orientering fra møde i Brugerbestyrelse: 

- Ny LED-belysning i bordtennislokalet. 

- Omlægning af låsesystem. 

 

E. Persondataforordning – hvad betyder det for os som forening (vejledning fra DGI vedhæftet)? 

- Ingelise makulerer lister ældre end 3 år. Der afventes udmelding fra Rødovre kommune.  

- Jacob arbejder videre med kravene til vores hjemmeside. 

  

F. Forslag til renovering af ”Hullet”: 

- Formanden præsenterer planen – maks. vil det koste 15.000,- kr. alt inklusiv, hvis vi selv udfører 

arbejdet.  

- Bestyrelsen støtter projektet.  

- Formanden har kontaktet Carsten fra Rødovre hallen vedrørende tilladelser. 

- Klubbens medlemmer skal formelt høres vedrørende en afvigelse i dette omfang fra budgettet.  

 

9. Næste møde. 

13. august kl. 17.30 – hos Ingelise 


