
Dagsorden – Bestyrelsesmøde #152                  d. 17/9-2018 

Tilstede: Frank, Flemming, Ingelise, Allan, Jacob og Hans 

1. Godkendelse af referat fra BM #151 og dagens dagsorden 

Godkendt uden bemærkninger 

2. Økonomi – herunder status på kontingentopkrævning. Nogle mangler. Jacob følger og Hans følger op hos 

ungdom. Bankbeholdningen er fin 80.731,35 efter sponsorat fra Santa Maria.  

3. Seniorafdeling: Status på træningsturnering og Holdturnering (noget nyt om dispensation for Martin 

Hartz?).  

Træningsturneringen er gået hæderligt for serie 2, som slutter midt i rækken, og serie 3 holdet har fået en 

god gang træning.  

DBTUs portaludvalg holder møde d. 25. september, hvor Martin ansøgning om nedskrivning af rating 

behandles. 

Rækkerne til den officielle holdturnering er offentlig gjort. Bemærk meget tidlig start – allerede sidste uge i 

september er der turneringsstart. 

 

4. Ungdomsafdelingen: Status på sæsonstart, trænerkursus til Andreas Roithner og ansøgning om tilskud til 

samme. 

Pt. mange nye på prøve. JR følger op med indmeldelsessedler. Andreas Roithner tilmeldes til Basistræner 1 

– modul I og II, som afvikles i weekenderne omkring d. 20. oktober og 18. november. Der høres vedrørende 

tilskud hos Hallberg på Rødovre kommune – Hans følger op. 

Der arbejdes på at kunne stille to ungdomshold i år. Børneattester ok.  

5. Sponsor og materialer: Begynder/lånebat, kampbolde og kampsedler samt sponsortrøjer. 

Jacob har sørget for begynderbat og lånebat m.m. Pt. rigeligt med kamptrøjer til nye. Jacob følger op på 

sponsortrøjer. 

6. Hullet: Øko-status og MobilePay. 

860,84 kr. på mobilepay. Kassen 5926,- kr. pr. d. 17. september 

8. Eventuelt: 

 Åbent Hus: Hvem gør hvad? Artikel i Rødovre Lokal Nyt – har den været i bladet? 

Artiklen er med i den uge. Fyldt med øl og vand – klubben giver en omgang! Flemming og Jacob 

nurser de nyankomne. Ingen træner. Vigtigt at alle spiller med de nyankomne.  

 Renovering af klublokale – hvordan betaler vi diverse indkøb? Mail og kvittering, såfremt der købes 

på DBA. Der arbejdes videre på at få sat projektet i gang julen. Dog skal vi bruge hallens elektriker! 

9. Næste møde. 

12. november kl. 17.30 hos Ingelise. Flemming undersøger dagens ret hos Santa Maria 


