
Referat – bestyrelsesmøde #163, mandag d. 17. august 2020. 

Til stede: Kim, Flemming Inge Lise, Allan Per 

 

 

1. Godkendelse af referat fra telefonmøde 

Punktet udsat til der foreligger et referat. Referat #162 fra telefonmøde mangler, noter bortkommet. 

 

2. Økonomi: Status 

Intet nyt.  Kassebeholdning 54.853 kr.  

Rødovreordningen. Kim har kontaktet kommunen. Pengene vedrørende 2019 er ikke modtaget fra 

kommunen. Kim følger op for 2019 og undersøger proceduren vedrørende 2020.  

 

3. Velkomstbreve 

Senior: Kim omformulerer oplysningen om trænerne. Blød formulering om klubmesterskab. Således 

godkendt. 

Ungdom: Godkendt 

 

4. ØBTU 

Rep.møde 31. august bl.a. om evt. nedlæggelse af unionen. Tanken er at alle regionsorganisationer samles i 

BTDK. Kim deltager i rep.mødet. 

DGI har tilbudt deltagelse i arrangementer for plus 60 bordtennisspillere. 

5. Seniorafdeling: holdturnering  

Vi søger om hold i serie 1. 

Kim kontakter potentielle spillere til serie 1, 2 og 3. Frist for holdtilmelding til unionen den 7. sept. 

For serie 4 og 5 er fristen 21. sept. 

6. Ungdomsafdelingen: Status og struktur/bemanding fremadrettet. 

Træning mandag og onsdag. Vi har to trænere, Martin og Lucas. Vi må overveje emner til 

ungdomsformandsposten. Nuv. medlemmer kontaktes af Kim på mail for at forhøre om de ønsker at 

fortsætte. Vi har fået mange henvendelser fra børn. Vi forudsætter at begrænse antallet af 

ungdomsmedlemmer til 20. Hvis ikke alle nuv. medlemmer fortsætter tilbydes medlemskab fra venteliste. 

 

7. Sponser og materialer 

Allan indkøber flere træningsbolde og kampbolde. Allan undersøger om vi har de fornødne antal net. Kim 

undersøger indkøb af håndsprit. 

 

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

Vi afventer tilbagemelding fra Jacob om mulighederne for at anvende mobilepay som forening (ikke en 

personlig mobilekonto). Flemming opretter en foreningskonto for mobilepay. 

9. Klubmesterskab  

Vi planlægger at afholde klubmesterskab 2020 lørdag den 31. oktober. Klubmesterskab 2021 forsøges 

afholdt lørdag den 20. marts 2021. 



 

 

10. Næste møde 

Minimøde 7. sept. Kl. 18.00. Kim, Flemming og Per om holdsammensætningen 

 

Næste ordinære bestmøde den 21. sept. 2020 kl. 17.30 hos Ingelise. 

 

11. Eventuelt: 

Brugerbestyrelsesmøde i Rødovrehallen 1. oktober kl. 18.00. Kim deltager, hvis muligt. 

 

 

 


