
Referat – bestyrelsesmøde #161, mandag d. 9. marts. 

 

1. Godkendelse af referat fra BM #160 og generalforsamling 

Referatet godkendt uden bemærkninger. 

Generalforsamlingsreferatet revideres af Jacob 

2. Økonomi: Status. 

Referat fra generalforsamlingen sendes til Nordea med oplysning om bestyrelsesmedlemmer og 

tegningsberettigede. Formand og kasserer sørger for verifikation med Nordea. 

Ingerlise sørger for udbetaling af trænerlønninger. 

Kim laver en ny trænerliste 

2 a. Nyt pkt.  

Der udarbejdes overleveringslister ved formandsskift og skift af kasserer. Der oprettes en udsendelses med 

bestyrelsesmedlemmer. 

Der oprettes en medlemsliste med e-mails og tlf.nr. Kim, Annelise og Jacob koordinerer. 

  

3. Seniorafdeling: Status holdturnering og træning. 

Hold 4 rykker op i serie 2. 1. holdet skal spille om oprykning til serie 1. Flemming undersøger i ØBTU mulighed for 

reserver til det lavest placerede hold. Kim og Flemming indkalder til holdledermøde m.h.p. holdsammensætningen 

næste år. 

 

4. Ungdomsafdelingen: Status og struktur/bemanding fremadrettet. 

Der skal findes en ungdomsleder. Helst blandt forældrene. En træner må også være kontakten mellem bestyresen og 

forældrene. Flemming kontakter Martin og forældre. Opgaverne struktureres, så nye aktører lettere kan overtage 

dem. Hans må hjælpe med oversigter. Thomas kunne inddrages i opgaverne med ungdommen. 

Der skal ikke planlægges afholdelse af ungdomsstævne i marts 2021. 

5. Sponsor og materialer: Status. 

Allan sørger for bolde. Robotten tjekkes 

Flemming opdaterer på Copenhell. Flemming oplyser, at Santa Maria blot mangler at signere. B 77 skal have flere 

vagter end sidste år. Vores ønske til honorering vil være trøjer + 20.000 kr. (Copenhell er sidenhen aflyst) 

6. Hullet: Status MobilePay – hvad gør vi fremover? 

Ingelise undersøger muligheder for etablering af ny mobilpay til brug i hullet. Ny mobilpay skal være klar til ny 

sæsonstart. 

7. Opfølgning på generalforsamling:  

 Tilretning af vedtægter efter vedtagne ændringer. 

Kim renskriver/reviderer vedtægterne 

 Opfølgning på Rødovreordningen hos kommunen – genansøgning. 

Kim genansøger hos kommunen 



 Charmebesøg hos kommune og Rødovre Lokalnyt? 

Kim kontakter Rødovre Lokalnyt 

Kim undersøger hos kommunen om mulighed for maling af vægge i bordtennislokalet. Kim undersøger hos 

kommunen mulighed for udskiftning af lys i bortennislokalet 

8. Klubmesterskab – afholdes lørdag d. 28. marts:  

Klubmesterskabet flyttes til 21. marts 2020. Kim spørger Jocob og Jimmy om at arrangere mesterskaberne. 

(Klubmesterskabet er sidenhen aflyst.) 

 Hvem skal være ”Årets Spiller”? 

 Stævneafvikling: Jacob R og Jimmi er forhåndsbooket – formand forespørger forskriftsmæssigt. 

 Indkøb – Glas t/Årets Spiller, præmier og sponsorgaver, morgenmad/pølser, drikkevarer. 

 Indbydelse. 

9. Eventuelt: 

Fordeling af bestyrelsesopgaver, herunder: 

- Hjemmeside : Kim 

- Facebook      : Kim – liberal adgang 

- Referater 

- Mailkonto     : Jacob sender til Kim 

- FIR – ekstraordinært repræsentantskabsmøde 3. marts, kl. 19-21 i Mødelokale 1 Rødovrehallen. 

-  

10. Næste møde 

Planlagt til den 20. april 2020 kl. 17.30 hos Ingelise 

 


