
Dagsorden – Bestyrelsesmøde #156                  d. 20/5-2019 

Tilstede: Flemming, Ingelise, Allan, Jacob og Hans (ref) 

 

1. Godkendelse af referat fra BM #155. 

Godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Økonomi. 

Kassebeholdning 45.881,83 kr. Der følges op på betalingskort til anvendelse ved diverse tilmeldinger 

(holdturnering, licens, m.m.). 

 

3. Seniorafdeling: Status holdturnering. 

2 hold er kvalificeret til serie 2 og 3 hold til serie 3.  

Det forventes, at samme grundstamme forsætter i serie 2. Hans følger op primo august. 

I serie 3 forventes det, at 5. holdet består af 2 x juniorspillere plus Casper og Lucas. Grundstammen på 3. og 

4. holdet forventes at være den samme som sidste års 3. og 5. hold. Der skal eventuelt oprettes yderligere 

et serie 3 hold. Jacob og Flemming følger op primo august. 

Sporvejsholdet rykker i serie 4. Derudover ser der ud til foreløbigt at være nok til yderligere to serie 4 hold.  

 

4. Ungdomsafdelingen: Status. 

Sæsonen starter op med 3 træningsdage med Martin, Lucas og Andreas som trænere. 

Mandag: øvede 

Tirsdag: uøvede 

Onsdag: begge hold sammen. 

Opstart sidste uge af august 2019. 

 

5. Sponsor og materialer: Status. 

Indkøbt 4 kasser træningsbolde. Nettene skal gennemgås i primo august, samt eventuelt suppleres. Jacob 

følger op i forhold til midler fra Rødovre Kommune 

 

6. Hullet: Økonomisk status. 

Mobilepay 5508,- kr.  



7. Status vedr. nye træningstrøjer.  

Hver enkelt melder tilbage på henvendelse fra Jacob om, hvilket navn man vil ha´ på sin træningstrøje. 

Hvis der ikke meldes tilbage, påføres personens efternavn jf. medlemslisten. Eventuelt efter henvendelse 

fra Jacob. 

 

8. Eventuelt: 

A. Er ”Hullet” som vi ønsker det eller mangler der noget?  

Der skal reetableres opslagstavle med plads til de enkelte hold. Flemming følger op primo august. 

 

B. CopenHell 2019. 

Pt. er der måske en åbning. Flemming følger op d. 21. maj. Det ser ud til at være færre vagter end 

sidste år. Vi afventer, at Flemming får lukket aftalen i løbet af denne uge. 

 

C. Ny struktur i DBTU – har vi en holdning? 

Vi sender en mand til årsmødet.  

 

9. Næste møde. 

Mandag d. 12. august kl. 17.30. Jacob indkalder, og Flemming står for maden. 


