
Dagsorden – Bestyrelsesmøde #153                  d. 9/11-2018 

 

1. Godkendelse af referat fra BM #152 og dagens dagsorden (vedhæftet indkaldelse i Outlook). 

Godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Økonomi – herunder kontingentopkrævning, medlemsindberetning og afregning Andreas. 

Saldo 70.749,40 kr. Umiddelbart ingen ventende regninger. Trænerkursus er der søgt refusion for 

hos kommunen. Pengene er på vej. Hans følger op på et enkelt medlem - ungdom, som har betalt 

kontingent, men der mangler oplysninger. Medlemsindberetningen er pt. irrelevant.  

 

3. Seniorafdeling: Status på Holdturneringen og nye medlemmer – har vi indmeldt alle de nye? 

Jacob tager kontakt til de nye medlemmer samt tilbyder medlemskab på fordelagtige vilkår.  

Pt. er der ingen risiko for oprykning, ligesom der heller ikke er nogle, som er i umiddelbar 

nedrykningsfare. 

 

4. Ungdomsafdelingen: Status på turnering og træning. Kamptøj til det nye turneringshold – hvad 

gør vi? 

Træningen er udvidet med tirsdag, hvor det nu er ren begynder træning, mandag for de øvede og 

onsdag fællestræning. Begge hold har fået point i forbindelse med turneringsstart.  

Jacob tager kontakt til BTEX/konkurrent for bestilling af trøjer til ungdom. 

Hans tager kontakt til Jens vedrørende nyt medlem.  

 

5. Sponsor og materialer: Status på materiel (net og trænings/kampbolde), indkøb af kamptøj til 

ungdom. 

Allan følger op på net og holdere dertil - det trænger snart. Allan bestiller træningsbolde, ligesom 

holdene kan rekvirere ekstra kampbolde hos Allan. 

 

6. Hullet: Øko-status og MobilePay. 

Hullet: 4.896,- kr. Mobilepay: 3.043,34 kr. Det burde være attraktivt at gå i cafeteriet for tiden! Køb 

venligst tre kasser af gangen, da vi så spare gebyr på regningen.  

  

7. Nytårstaffel og hvilke stævner skal vi tilbyde gratis start i? 

Nytårstaffel forsøges afholdt d. 29. december. Vi håber, at det samtidig kan være indvielse af vores 

nye klublokale. Hold øje med særskilt opslag på Facebook og opslagstavlen. 

ØBTU 2-mands og ØBTU Mesterskaber, både senior, veteran og ungdom.  

 

8. Klublokale: Status. 

Jacob skal have truffet de sidste aftaler med elektriker, hvorefter arbejdet så småt kan gå i gang. Vi 

går rigtigt i gang i ugen op til juleferien.  

 

9. Eventuelt: 

a. Hvordan ser bestyrelsen ud efter næste generalforsamling? 

Løs diskussion. Det ser pt. Fornuftig ud. 

  



b. Trænersituation senior. 

Der er ingen træner. Flemming vil gerne træne de nye seniorer. Han sendes på kursus i 

februar og marts måned.  

 

10. Næste møde. 

Næste møde er planlagt til tirsdag d. 8. januar kl. 17.30. 


