
Referat – Bestyrelsesmøde #154                   d. 8/1-2019  
 
Til stede: Ingelise, Frank, Allan, Flemming og Jacob. Afbud: Hans. Referat: Jacob. 
 

1. Godkendelse af referat fra BM #153. 
 
Godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Økonomi: Godkendelse af regnskab 2018 samt budgetoplæg 2019. 
 
Regnskab og budget fremlagt og godkendt. Regnskab underskrevet. 
  

3. Seniorafdeling: Status Holdturnering og seniortræning. 
 
Alle hold ligger fint til og klarer diverse skader med lidt hjælp hist og her. Sporvejsholdet ser ud til skulle tage 
endnu en omgang i serie 3 til næste år og banker man på nogle af vandrørene forlyder det, at 1. holdet 
”risikerer” direkte oprykning til serie 1, som følge af den nuværende placering som 1´er i puljen. 
Flemming har til stor glæde påtaget sig opgaven med at stå for seniortræningen og er tilmeldt trænerkursus 
i februar og marts. 
 

4. Ungdomsafdeling: Orientering. 
 
Det fungerer rigtig fint med træningen. Der er oprettet et begynderhold, som træner tirsdage og torsdage og 
Andreas Roithner varetager træningen med stor iver. 
Vi skal ha´ opdateret procedurerne omkring indmeldelser og betalinger af kontingent – der er for mange 
indbetalinger fra uregistrerede nye medlemmer. 
 

5. Sponsor og materialer. 
 
Materialestatus ok. 
Jacob sonderer terrænet i forhold til om der kunne være andre steder, hvor vi kan lave en lille sponsoraftale 
omkring klubtøj nu, hvor den mulighed desværre ikke længere eksisterer hos Bordtenniseksperterne. 
 

6. Hullet: Øko-status og MobilePay. 
 
Kassebeholdning i Hullet er kr. 4.636,- og MobilePay kr. 2.036,-. 
 

7. Generalforsamling. 
 
Årets generalforsamling afholdes mandag d. 25/2 kl. 19:00 i bordtennislokalet. 
Bestyrelsen mødes kl. 17:30 i Sportscaféen til formøde og bestyrelsesmøde #155. Jacob sørger for at bestille 
forplejning hos Gert. Jakob Rohmann inviteres. 
Som vedtægterne foreskriver er hele bestyrelsen på valg – alle genopstiller. 
 
Forslag til vedtægtsændringer- § 8a: 
For at sikre et overlap og dermed en vis kontinuitet i bestyrelsen bør vi fremover – i stedet for som nu at hele 
bestyrelsen sidder 1 år ad gangen – vælge medlemmer til bestyrelsen for 2 år ad gangen. Formand og kasserer 
vælges forskudt af hinanden således, at formand, 1 bestyrelsesmedlem og suppleant er på valg det ene år og 
året efter kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem. 
 



8. Klubmesterskab: Dato, forberedelse mv. 
 
Årets mesterskaber afholdes lørdag d. 16/3. 
Frank står for øl og vand. 
Flemming har ansvar for morgenmad, pølser og brød samt præmier - opgaver uddelegeres efter behov. 
Jacob sørger for opslag i klubben, informerer Susanne fra Brugerbestyrelsen og beder desuden Per 
Rasmussen om at få indgraveret sit navn i pokalen hos DEKI. 
 
Sidste seniortræning med Flemming er mandag d. 11/3 – herefter er der ´selvtræning´ frem til sæson-
afslutningen. 
 

9. Eventuelt. 
 
Forslag om fremrykning af seniortræning til kl. 18.15-19.15 tages op på generalforsamling. 
 
Vi drøfter forskellige tiltag for at gøre det lettere at koordinere ekstra træning på andre hverdage end 
mandag. Det skal være nemt at få overblik over, hvornår der spilles hjemmekampe. 
En lavteknologisk mulighed er en stor kalender i klubben, hvor alle hjemmekampe indskrives. 
Begivenheder oprettet på Facebooksiden er en anden mulighed. 
 
Status på ombygning: Podie forventes færdiggjort i løbet af de næste weekender. Lamper, sofa mv. indkøbes 
snarest derefter. Budgettet på kr. 15.000,- ser ud til nogenlunde at blive overholdt. 
 
Ventilationsanlægget fungerer igen tilfredsstillende. 
 

10. Næste bestyrelsesmøde # 155 er mandag d. 25/2 kl. 17:30 i Sportscaféen. 
 
 


