
Referat – Bestyrelsesmøde #157                  d. 12/8-2019 

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

 

1. Godkendelse af referat fra BM #156 (vedhæftet indkaldelse). 

Godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Økonomi – herunder status på kontingentopkrævning. 

Kassebeholdning 48.696,27 kr. Lederudgifter år til dato ca. 11.500,- kr. Der er betalt 18.954,- kr. for trøjer, og 

i den forbindelse har vi fået sponsorater fra Svane Køkkenet og Fysio Danmark. Der mangler pt. egenbetaling 

200,- kr. pr. stk. Jacob følger op.  

 

3. Seniorafdeling: Status på træningsturnering (holdliste vedhæftet) og holdturnering (foreløbig holddeling 

vedhæftet). 

3 hold er tilmeldt i henholdsvis serie 2, 3 og 4. Holdlederne René, Flemming og Erkan sætter holdene. 

Foreløbig liste rundsendt i bestyrelsen. Flemming varetager processen omkring dannelsen af hold. Pt. er der 

planlagt med 2 hold i serie 2, 3 hold i serie 3 og 3 hold i serie 4. 

Sidste frist for tilmelding er d. 9. september. Flemming har deadline d. 31. august.  

 

4. Ungdomsafdelingen: Status på sæsonstart, antal træningsdage/trænerøkonomi. 

Sæsonen starter op med 3 træningsdage fra d. 2. september, med Martin, Lucas og Andreas som trænere. 

Mandag: øvede, tirsdag: uøvede og onsdag: begge hold sammen. 

Jens rundsender opstartsskrivelse. 

Hans følger op på trænere og Jens. 

 

5. Sponsor og materialer: Er alt materiel up-to-date? Skal vi ha´ besøg af BTEX i år? 

Kasse kampbolde modtaget fra kommune. Pt. har vi 2 kasser træningsbolde. Allan følger op bolde, netholdere 

og net. Jacob tager kontakt til BTEX. 

 

6. Hullet: Øko-status. 

Saldoen er 5.322,89 kr.  

 

8. Eventuelt: 



 Egenbetaling for træningstrøjer? Fastsat til 200,- kr. 

 Bestyrelsens fremtidige bemanding. Frank og Hans ønsker at stoppe, Ingelise og Jacob tager et år 

mere, mens Allan og Flemming pt. forsætter. Jacob forhører sig blandt nogle af klubbens 

medlemmer. 

 Der er lagt op til nul rygning på kommunens grund. Dvs. de skal et stykke væk, som det ser ud pt. 

Jacob tager den med brugerbestyrelsen i Rødovre Hallen  

 Jacob sender opstartsbrev ud nu. Der forhøres, hvornår Flemming opstarter seniortræning. 

 Der løses licenser d.d. for dem der deltager i træningsturneringen. 

 

9. Næste møde. 

Mandag d. 9. september kl. 17.30. Jacob indkalder, og Flemming står for maden. 

 


