
 Rødovre d. 15/6-2021 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 167 - Mandag d. 14/6 2021 kl. 18.00  

– afholdt hos Ingelise 
 
Referent: Kim Abildgaard 
 

1. Godkendelse af referat fra de sidste bestyrelsesmøder samt referat 
fra generalforsamlingen. 

 Referat fra mødet 2. november møde nr. 165 – mangler officiel godken-
delse. (referatet er dog udsendt) Er godkendt 

 Referat fra Zoom-møde 11. januar ikke udsendt - ??? Ingen referat 

 Referat fra Zoom-møde 1. marts ikke udsendt - ??? Intet referat 
 Har jeg husket alle afholdte bestyrelsesmøder? Ja 
 Referat fra generalforsamlingen 10. maj ikke udsendt - ??? godkendt 

med kommentarer, Per indføjer og udsender denne uge. 
 

  

2. Økonomi – Status 
 Beholdningen udgør ca. 70073,62 kr. i kassen. Meget små udgifter si-

den sidste møde. Kun ungdomstræner og FIR mm. 
 

3. Økonomi - budgetgennemgang ungdom/senior (primær forventet udgifter) 

 Ungdomsøkonomi er i plus for klubben umiddelbart, dette på trods af 

ekstra træning mm. 
 BTDK’s takster for sæson 2021 – 2022 – se evt. link til sidste års. 
 https://bordtennisdanmark.dk/sites/default/files/files/takstblad_2020-

2021_0.pdf  
 Generelt ser det fint ud – fokus på nye satser BTDK 

 
4. BTDK 

 Årsmøde afholdt søndag d.13/6 – ingen deltog 
 Øvrige BTDK-nyheder. Kim orienterede om lidt af hvert. 
 Turnering og tilmelding af hold.  
 3 serie 2 hold på tale – ok som udgangspunkt. Serie 3 nok som sidste 

år.   
 

5. Rødovre kommunes idrætspolitik 
 Mange møder, konferencer mm. Orientering ved Kim, borgmester me-

get obs på idræt pt. 
 

6. Idrætsavis 
 Status ved Flemming, oplæg blev drøftet. Input aftalt, sendes til RNN 

og kommer retur til kommentering. 
 

7. Seniorafdelingen 
 Til- og afgang af spillere, 2 nye serie 1 spillere ser spændende ud, evt. 

tilmelding af ekstra serie 2 hold. 
 Træner og trænings tider til turneringsstart mandag 18.15-19.00 og 

torsdag 18.15 – 19.00  
 Evt. begynderhold for damer – speciel træningstid. (evt. tirsdag) ingen 

træner pt.  
 Der var tale om at starte et formiddagshold for +65 

 Husk træningsturnering måske både serie 2 og Øst/serie1 
 

8. Ungdomsafdelingen 

https://bordtennisdanmark.dk/sites/default/files/files/takstblad_2020-2021_0.pdf
https://bordtennisdanmark.dk/sites/default/files/files/takstblad_2020-2021_0.pdf


 Træningen – referat fra trænermøde – træning efter ferien -  
 Til- og afgang af spillere. Det vælter ind. 

 Tøj? Aftale fra sidst forlænges – 100,- egenbetaling.  
 Trænere næste sæson. Ser godt ud alle forsætter på nær Lucas alt ok. 
 Afslutning d. 24/6 – sliksponsor hullet  

 Alt ved Marie-Louise, der er styr på det 😊 

 

9. Brugerbestyrelsen – Rødovre hallen 
 Orientering om mødet d. 10/6 ved Kim, loft bliver færdigt i denne uge, 

adgang til rum efterlyst, nøglebrik til alle efterlyses. 
 Maling af spillelokalet – status ved Flemming – der er styr på det hele 

alt færdigt til august.  
 

10. Sponser og materialer 
 Flügger 20% undersøges aktion Kim 
 Status ved Allan, dommerbord + scoretavle Kim sender Pers tilbud til 

bestyrelsen udgift omkring 2000,- Indkøbes!!! Den får Allan.  
 

11. Hullet 

 Status ved Kim. – ser ok ud  
 
12. Hjemmesiden 

 Status ved Kim. 
 Det er måske skal information om på forsiden, ellers ok. 

 

13. Foreningslederfest 
 Info ved Kim, det bliver til noget, nærmere info senere. 

 
14. Corona – restriktioner 

 Status ved Kim. De er nu lempet. Vi kører som vi plejer. 
 

15. Næste møde 
 Mandag d. 30/8 kl. 17.30 – hos Ingelise 
 Mad hænger på Flemming….Suziiii ? 

 
16. Eventuelt 

 

 


