
Dagsorden – Bestyrelsesmøde #159                d. 18/11-2019 

Tilstede: Flemming, Jacob, Allan, Ingelise og Hans (ref.) - Afbud: Frank. 

 

1. Godkendelse af referat fra BM #158 og dagsorden. 

Der foreligger ikke referat til godkendelse fra dette bestyrelsesmøde. Referatet har ikke kunnet skrives, da 

papirnoterne er blevet væk! Dagsorden ok.  

 

2.  Økonomi – herunder kontingentopkrævning, medlemsindberetning, Rødovreordningen og 

egenbetaling for træningstrøjer. 

Kassebeholdningen: 61.602,57 efter betalt licens og holdafgifter.  

Træningstrøjer – Jacob er i færd med at indkræve betaling herfor. Pt. mangler få at betale. Der vil kommer 

en indbetaling på ca. 8.400,- kr.  senere til kassebeholdningen. 

Rødovreordning – det har ikke været mulighed for at søge denne ordning, da kommunes nye IT-løsning har 

været en hindring! 

Hans følger op på nye spillere/indmeldelser i ungdomsafdelingen og børneattest. 

 

3. Seniorafdeling: Status på Holdturneringen. 

Alle hold er kommet godt i gang. Både 1. holdet og 4. holdet ligger godt til! 

 

4. Ungdomsafdelingen: Status på turnering/pointstævner, træning og nye medlemmer. 

Ungdomsafdelingen er kommet godt i gang. Et turneringshold, og begynderholdet er fyldt godt op. 

Turneringsholdet skal til Bornholm, hvor der ydes tilskud fra ØBTU til kørslen. Vi har desuden budt ind på at 

afholde et pointstævne ultimo februar. Hallen er orienteret. 

 

5. Materialer: Status på materiel (net, trænings- og kampbolde, diverse kampskemaer mv.). 

Nyindkøb af spilletrøjer er foretaget, så der pt. Er en fornuftig beholdning. 

Allan bestiller nogle træningsbolde ved lejlighed.  

Der er købt nye net. Flemming arbejder på at få noget mere system i skabet med nogle kasser til både bolde 

og net. 

 

6. Hullet: MobilePay. 

Der er ændret størrelse på sodavand, så vi fremover kun kan få dem i ½-liters størrelse. Ny pris fastsættes til 

20,- kr. stykket. Jacob laver ny prisliste. Øl uændret 15,- kr. 



7. Eventuelt: 

 

A. Status på bemanding i bestyrelsen? 

Frank og Hans trækker sig! 

Jacob ønsker at trække sig som formand, men han vil gerne forsætte i bestyrelsen et år mere.  

Ingelise, Allan og Flemming forsætter.  

Der skal arbejdes på et 2-årigt rul, hvorved formand og kasserer er på valg i hvert sit år.  

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

Nytårstaffel lørdag d. 28. december. Arrangører søges på Facebook.  

Alle ØBTU-mesterskaber. 

 

8. Næste møde. 

Mandag d. 13. januar kl. 17.30 hos Ingelise. Flemming sørger for forplejning. 

 


