15. januar 2013
Referat fra bestyrelsesmøde i ABTK mandag den 14. januar 2013
kl. 19.30 i Lillerødhallerne.
I mødet deltog Helle Brodersen, Henrik Jensen, Henning Rasmussen,
Lars E. Rasmussen, Johnny Christensen og Ole Rasmussen (referent).

1. REFERAT FRA SIDSTE MØDE
DBTUs mappe om slagstyrke 60+ blev opsporet. OR læser materialet.
Referat fra BM den 15. november 2012 udsendt den 16. november 2012 godkendt.

2. SAGER TIL BEHANDLING
2.1. 2-mands holdstævne – evaluering af stævnet 5.- 6. januar 2013.
Det generelle indtryk var at stævneplanlægningen og –afviklingen forløb godt og uden
problemer. Der var fra flere sider spontant udtrykt stor tilfredshed med stævnet og
cafeteriaet blev rost for god og venlig betjening og for at servere mad af god kvalitet.
Der var for få bander, idet der skal bruges 5 vognfulde. Flagning ved hallen kunne
også foregå ud mod Banevang. Bedre vejskiltning kunne være tiltrængt. ABTK skal
oplyse medlemmerne om de gældende regler på påklædningen ved stævnedeltagelse.
ABTK skal synliggøres i form af en velkomst til deltagerne i stævnet ved
indgangsdøren.
ABTK vil gerne påtage sig at være medarrangør til næste år, men det kræver den
tilstrækkelige bemanding til opstillingen og nedtagningen af udstyret.
2.2. GF 2013.
GF afholdes mandag den 25. februar 2013 med formøde for bestyrelsen kl. 18.30 og
GF kl. 19.00. LR bekendtgør ved opslag i hallen og på hjemmesiden. OR forsøger at
få en redaktionel omtale i AllerødNyt, men der indrykkes ingen annonce.
LR fremlagde regnskab for ABTK, en oversigt over skattefri godtgørelse til trænerne
og en medlemsliste pr. 31. december 2013. Vedrørende medlemslisten gøres trænerne
atter opmærksom på, at kontrollere om træningsdeltagerne er medlemmer i klubben.
Regnskabet blev godkendt og underskrevet.
Der forelå intet budget for 2013. LR redegjorde for overvejelser om en ændret
kontingentstruktur og ændrede regler for betaling af klubtrøjer og der blev drøftet en
eventuel situation med trænerproblemer og hvorledes man kunne gribe situationen an
og hvilket økonomisk råderum, der foreligger. Mathilde Dræger vender tilbage som
træner og det vil afhjælpe noget af problemet. LR vil udarbejde og til bestyrelsen
udsende et budget opbygget på samme måde som sidste år med udgifter til klubtrøjer
afholdt af egenkapitalen som grundlag for en kontingentfastsættelse. Bliver der brug
for at afholde flere udgifter end budgetteret kan dette besluttes af bestyrelsen, så længe
det ikke indebærer ændring af kontingentet, som kun kan besluttes af GF eventuelt på
en ekstraordinær GF.
HR stiller ikke op til genvalg. ER stiller op til genvalg. OR stiller op til genvalg indtil
udløbet af valgperioden for Lillerødhallernes bestyrelse. LR kontakter potentielle
interesserede til valg til bestyrelsen til afløsning af HR.
Den nuværende revisor og revisorsuppleant foreslås genvalgt.

1

3. ORIENTERING
3.1. FORMANDEN
JC orienterede om GF i LIF i midten af marts, hvor der skal uddeles en lederpris og 2
ungdomspriser. HB formulerer en indstilling til LIF.
3.2. KASSEREREN
LR orienterede om at der er bestilt et nyt dommerbord og at der er indkøbt nye høje
bander, hvilket blev taget til efterretning. Der vil af kommunen blive udsendt
invitationer til uddelingen af kommunens idrætspriser og HB formulerer en indstilling
om at komme i betragtning for relevante spillere.
3.3. SENIORER
LR og HJ orienterede om status.
3.4. UNGDOM
HB orienterede om status herunder om de meget fornemme resultater, der er opnået.
3.5. HALBESTYRELSE
OR orienterede om status i istandsættelsen af det gamle cafeteriaområde og pavillonen
og om pensionisternes anvendelse af Lillerødhallerne og den tidligere frikirke.

4. KLUBFOLDER/BRANDING/HJEMMESIDE/KLUBBLAD
God pressedækning i forbindelse med 2 mands hold stævnet og overrækkelsen af
bevillingen far Tuborgfondet.
5. DBTU/ØBTU INFO
Intet.
6. KOMMENDE AKTIVITETER
Dato for klubmesterskaber blev fastsat til lørdag den 2. marts 2013 fro både seniorer
og ungdom og med spisning om aftenen. OR kontakter Jette Hansen om lån af
gymnastikhallen. LR kontakter Jan Falstrøm. Forsøges eventuelt omtalt i AllerødNyt i
forbindelse med omtalen af GF.
7. EVENTUELT
LR orienterede om højttalerproblemer i bordtennishallen, som han har bedt Henning
Nielsen få fundet en løsning på.
8. NÆSTE MØDE
Formøde til GF mandag den 25. februar 2013 kl. 18.30 i Lillerødhallerne og
efterfølgende konstituerende BM.
15.1.2013/OR
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