
 Rødovre d. 09/11-2021 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 169, mandag d. 08/11 2021 kl. 17.30  
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

 Referat fra møde nr. 168 

Referatet godkendt 
 
2. Økonomi – Status 

 Beholdningen udgør ca. 65.220 kr. 
 Medlemsgennemgang – alle betalingspligtige har betalt. Nye medlem-

mer vil blive opkrævet 
 Rødovre-ordningen + træneruddannelse (4 kurser ansøgt, men endnu 

ikke bevilget). Kurset er gennemført. 
 Fripas ordning – kontingent og tilskud til køb af bat er bevilliget af 

kommunen.   
 Corona penge 2000,- kr. er modtaget fra kommunen. 

 Nye spillere, der melder sig ind efter 31. december betaler halv kontin-
gent plus 50 kr. 
 

3. Rødoverhallen 
 Haltider i 20/21– søgt haltid fra kl. 16.00 til 22.00 
 Kim har sendt brev til Rødovrehallen. Kim oplæste brevet indeholdende 

ros til istandsættelse samt forslag til løsning af forskellige udfordringer.  
 Bordtennislokalet – lukkedage, hvor der ikke er adgang. Oversigten kan 

bl.a. findes i B77´s mailboks – ”B77bestyrelse@gmail.com” 
 Brugerbestyrelsen afholder møde den 9. december. Kim spørger til 

hjælp i forbindelse med ulykker og tilskadekomst under træning. Kim 
efterlyser stabelstole, som evt. også kan placeres i bordtennislokalet. 

 Der er søgt om to nye bordtennisborde. Kim orienterede.  
 

4. BTDK 
 BTDK-nyheder. Der er mange arrangementer, som kan findes på 

BTDK’s hjemmeside. 
 

5. Seniorafdelingen 
 Til- og afgang af spillere, Ny Per Rasmussen bliver spilleberettiget snart 

og kan træde ind på hold i serie 1 eller serie 2. 
 Holdturneringen, hvordan går det. Kim orienterede om at alle hold har 

fået point. 
 

6. Ungdomsafdelingen 
 Træningen fungerer godt. Tilfredshed blandt spillere og forældre. Hono-

reringen af trænerne ensrettes, så der betales det samme til hver træ-
ner uanset om der er en eller to trænere. 

 Marie-Louise undersøger priser på nye trøjer til ungdomsspillerne. 
 Til- og afgang af spillere 

28 spillere og 6 på venteliste. 1 har meldt sig ud 
 
7. Sponser og materialer 

 Allan undersøger om der er brugbare net til 7 borde.  
 

 
8. Hullet 



 Hvis man køber øl og vand til hullet på klubbens regning, må man selv 
lægge ud, og efterfølgende sende regningen til Kim.  

 
 
9. Hjemmesiden og Facebook 

 Ingen bemærkninger. 
 
 

10. Corona – restriktioner 
 Vi afventer. 

 
 

11. Næste møde 

 10. januar 2022 
 
 

12. Eventuelt 
 
 

 
Gmail: B77bestyrelse@gmail.com 
 
Kodeord: Spørg Lange hvis du får brug for det. 

mailto:B77bestyrelse@gmail.com

