
 Rødovre d. 30/8-2021 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 168, mandag d. 30/8 2021 kl. 17.00  
– Rødovrehallen mødelokale 1 
 
Til stede: Allan, Flemming, Marie-Louise (gik tidligt), Ingelise, Lange, Per R. (fra kl. 
18) 

 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

 Referat fra møde nr. 167, Godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Økonomi – Status 
 Beholdningen udgør kr. 74024,62 der er rigeligt til at dække licenser og 

holdtilmeldinger 
 Medlemsgennemgang, gennemgået, ungdomsliste som i Sheets, senior 

gennemgået pt. 37 medlemmer 
 Rødovre-ordningen + træneruddannelse (4 kurser bevilget), Der afhol-

des infomøde om rødovreordning d. 16/9 sidste frist for tilmelding er d. 
3/9 – Der åbnes for ansøgning til Rødovreordningen d. 15/9. 
Kim og Ingelise finder ud af om der deltages i infomøde. 
 

3. Rødoverhallen 
 Haltider – kim følger op har søgt både lørdag og søndag 

 Nyt lys tændingssystem – orientering – Kim Rykker for færdiggørelse af 
loft i både hullet og i spillelokalet. 

 Bordtennis lokalet lukket ifm. Stenmesse d. 11/9 
 

4. BTDK 
 Holdtilmeldinger, Turnering og tilmelding af hold – serie 1,2 og 3 de 

samme som sidste år, der skal nok tilmeldes et eller 2 ekstra serie 4 
hold. Sidste frist for holdtilmelding er d. 13/9. Kim Tilmelder hold efter 
nærmere aftale med Flemming. Bemærk endvidere reduceret tilmel-
dingsgebyr i år. 

 Øvrige BTDK-nyheder – intet at bemærke. 
 

5. FIR og Rødovre kommune 
 Orientering ved Kim – tilskud til fastholdelse 
 Se også under økonomi Rødovreordning. 

 
6. Idrætsavis 

 Status ved Flemming og Kim – input afleveret avis udkommer i denne 

uge. 
 

7. Seniorafdelingen 
 Til- og afgang af spillere, gennemgået pt. 37 medlemmer 
 Træner og trænings tider, opfølgning, vi holder fast i træningstid 18.15 

 

8. Ungdomsafdelingen 
 Træningen, i fuld gang – det går ok 
 Til- og afgang af spillere. Stadig nogle på venteliste, begyndere 
 Tøj til de nye, afventer  
 Medlemsliste = Sheetslisten pt. liste, 23 i alt 14 begyndere 

 Marie-Louise har styr på vente- og medlemslister😊 



 Tilskud til kontingent/stævnegebyr til tvillingerne. Kim undersøger mu-
ligheder 

 
9. Brugerbestyrelsen – Rødovre hallen 

 Orientering ved Kim -  
 Maling af spillelokalet – status ved Flemming (halvdelen malet, Thomas 

har udført et stort arbejde – det skal belønnes.)  
 

10. Sponser og materialer 
 Status ved Allan. Træningsbolde indkøbes 
 Der ligger noget udstyr i køkkenskuffer – HVAD/HVEM er dette’s ??? 

 
11. Hullet 

 Status ved Kim. Ikke den store gevinst ved øl/vand salg, det må be-
tragtes som en service. 

 
12. Hjemmesiden 

 Status ved Kim. – intet nyt 
 

13. Foreningslederfest 
 Info ved Kim. Punktet ikke drøftet på mødet 

 
14. Corona – restriktioner 

 Status ved Kim. Ikke flere restriktioner HURRA 
 

15. Næste møde 
 Hvornår og hvor. Endnu ikke afklaret Kim undersøger muligheder. 

 
16. Eventuelt 

 


