
Referat – bestyrelsesmøde #151 d. 19. marts 2018                d. 13/8-2018 

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

 

1. Godkendelse af referat fra BM #150. 

 

Ingen bemærkninger 

 

2. Økonomi: Kontingentopkrævning og opfølgning på sponsorat fra Santa Maria (Copenhell). 

 
Beholdning 34.793,23 kr. i kassebeholdning. Der sendes nyhedsbrev med kontingentopkrævning – frist til d. 
31. august. Der udformes en faktura til Santa Maria med iban og swipnummer, hvorefter betalingen 
indløber. Ingelise og Flemming følger op på dette. Bestyrelsen er positiv overfor at byde ind på opgaven, 
såfremt vi får buddet til næste år. Der følges op. 
 

3. Seniorafdeling: Træningsturnering samt indledende drøftelser om holdfordeling til Holdturneringen.  

 

Der er tilmeldt et hold i henholdsvis serie 2 og 3. Holdledere Per Maae og Jacob Lerche.  

Almindelige holdturnering: Mark, Lucas og Jesper Cloos er stoppet. To nye spillere, uklart niveau, er på vej.  

Flemming kontakter lokalavisen vedrørende info om opstartsarrangement. 

Holdstatus: 

 
1. holdet er intakt – Tommy, Per Maae, Jimmy, René og Henrik. 
2. holdet består pt. af Kim, Hans, Lucas og Per – Hans følger op. 
3. holdet ser pt. ud til at bestå af Søren Koziol, Jakob R., Allan og Frank – Frank følger op. 
4. holdet ”Sporvejsholdet” er intakt. 
5. holdet er med Jacob, Daniel og Flemming. 
6. holdet er formentlig Poul Lundberg, Jørgen Gjøg, Lars Kaas, Dorph og Poul Johanson – Jacob følger op. 
7. holdet er Lars Thomsen, Bodil og forhåbentlig Simon og måske kan der håbes på tilgang af Lars Vidén, 
som tidligere har spillet i klubben – Jacob følger op. 
 
Der er pt. ingen seniortræner! Vi har antennerne ude og afsøger ”markedet” for muligheder. 

 

4. Ungdomsafdelingen: Status og nyhedsbrev vedr. sæsonstart. 

 

Hans sørger for børneattester. Pt. er trænerne Mark, Lucas og Martin. Hans følger op på status vedrørende 

trænere. Positiv tilbagemelding fra Lucas og Martin vedrørende træning af ungdom.   

Desuden undersøges mulighederne for at sende en af ungdomsspillerne på trænerkursus. Der er et 

basiskursus til oktober, som kunne være aktuelt. Hans følger op. 

 

Derudover kontaktes Jens Roithner vedrørende nyhedsbrev til ungdom. 

 

5. Sponsor og materialer. 

 

Der indkøbes 10 begynderbat. Der skal indkøbes turneringsbolde. Der er desuden to kasser træningsbolde i 

beholdning. 

 

 



6. Hullet: Øko-status og MobilePay. 

 

Hullet: kr. 6.244,- 

Mobilepay: kr. 1734,84 

 

8. Eventuelt: 

 

A. Status på ny LED-belysning i bordtennislokalet. 

Planerne om udskiftning af nuværende lysstofrør til LED er skrinlagt, da de nuværende armaturer 

ikke kan konverteres. 

 

B. Persondataforordning – Er der rutiner og procedurer, som skal opdateres? 

Der afventes input fra Rødovre kommune. Gamle medlemslister er dog allerede makuleret. 

 

C. Status på forslag til renovering af ”Hullet”. 

Jacob følger op med Jørgen Skriver fra Rødovre Hallen. Der foreligger stadig ikke godkendelse fra 

kommune på renoveringen. Vi afventer. 

 

D. Besøg af BTEX omkring sæsonstart. 

Jacob hører, hvorvidt BTEX kommer på besøg. Sidst i september/primo oktober – en mandag. 

 

9. Næste møde. 

 

17. september 17.30 hos Ingelise. 


