12. maj 2015
Referat fra bestyrelsesmøde i ABTK mandag den 11. maj 2015, kl.
19.00 i Lillerødhallerne.
I mødet deltog Lars E. Rasmussen, Jeanette Attrup Meier. Henrik
Jensen deltog indtil kl. 20.00. Der var afbud fra Brian Albrechtsen.
1. Referat fra sidste møde.
Referat fra BM 12. november 2014 udsendt 13. november 2015 og
referat fra konstituerende møde den 26. februar 2015 udsendt 1. marts 2015 godkendt.
2. Sager til behandling.
2.1. Evaluering af klubmesterskaberne.
KM blev afviklet søndag den 22. marts 2015.
Der var almindelig tilfredshed med afviklingen af klubmesterskaberne.
2.2. Halfordelingsplan sæson 2015/2016.
Bestyrelsen er løbende blevet orienteret om drøftelserne i Lillerødhallernes bestyrelse og Lillerød
Badmintonklubs klage til Fritidsnævnet. Halfordelingsplanen er af haladministrationen blevet
udsendt den 28. april 2015. Det forlyder, at Lillerød Badminton vil klage over Fritidsnævnets
beslutning, der ikke er krystalklar.
Sagen taget til efterretning.
2.3. Flygtningebeboelser ved Lillerødhallerne.
Pensionisthuset er blevet revet ned og på dette areal og på grus parkeringspladsen ved
Lillerødhallerne er der ved at blive opført flygtningebeboelser. Lillerødhallernes bestyrelse er
orienteret, men ikke hørt over projektet.
Sagen taget til efterretning.
2.4. Eventuel nedrivning af pavillonbygningen ved Lillerødhallerne.
Allerød kommune har besluttet en indskrænkning af kommunens bygningsmasse på 10%. Seneste
forlydende i dagspressen er, at der i overvejelserne indgår en nedrivning af pavillonbygningen.
Lillerødhallerne er ikke hørt i sagen og har gennem flere år arbejdet med at få pavillonbygningen
nyttiggjort i en halsammenhæng. Det forventes, at sagen vil blive forfulgt af Lillerødhallernes
bestyrelse.
Til efterretning.
2.5. Sæsonstart efter sommerferien.
Plan for sæsonstarten foreslås drøftet, herunder om der skal ske særlige tiltag, f.eks. åbent hus
arrangement, bordtennisopvisning, omtale i Allerød Nyt, opslag på skoler og i
skolefritidsordningerne, opslag i pensionistklubben og omtale Ældre Nyt samt eventuel særlig
invitation til de nye flygtningebeboelser. Desuden gennemgang af klubbens udstyr og reparation og
eventuelle nyanskaffelser. Endvidere sponsorsynliggørelse.
Udkast til Årshjul sæson 2015/2016 vedhæftes.
LR, HJ og JAM udarbejder posters til ophæng i skolefritidsordninger, skoler m.v. Sæson 2015/2016
årshjul formuleres af OR ved ajourføring af gældende årshjul. Generelt arbejdes der på, at få flere
forældre til at deltage aktivt i klubaktiviteterne, også med henblik på, at skabe grobund for fornyelse
af bestyrelsen. Det var opfattelsen, at sæsonen var forløbet status quo og dermed tilfredsstillende i
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forhold til en noget dårlig opstart. Tilfredshed med træningsindsatsen med forventning om
gentagelse i den nye sæson.
2.6. Klubliv Danmark.
Henvendelse udsendt 9. april 2015 og JAM svaret samme dag.
ABTK deltager ikke.
3. Orientering.
3.1. Formanden.
3.2. Kasserer.
LR orienterede om, at kommunalt tilskud nu bliver udbetalt.
3.3. Seniorer.
LR orienterede om muligheden for en østserieplads og om en mulig tilgang af kendte spillere.
3.4. Ungdom.
JAM orienterede om forventelig men beklagelig afgang af spillere. Der er basis for et hold i YDB
og ellers deltagelse i pointstævner.
3.5. Halbestyrelse.
Næste møde i halbestyrelsen er fastsat til den 21. maj 2015. Materialet udsendes til ABTKs
bestyrelse til orientering.
4. Klubfolder/branding/hjemmeside/klubblad.
Hjemmesiden er blevet genopbygget som gennemgået på sidste møde. Der har vist sig store
vanskeligheder ved benyttelse af den genopbyggede hjemmeside, bl.a. har det ikke været muligt at
indlægge billederne fra klubmesterskaberne, og Henrik Jensen har foreslået, at der bliver opbygget
en helt ny hjemmeside.
HJ forsøger at få billedgalleri indlagt på hjemmesiden.
5. DBTU/ØBTU info.
Seneste nyt er

DBTU-NYT uge 14 – 2015
Som I kan se netop nu på DBTUs hjemmeside, så er det i dag præcis 10 år siden, at vi vandt EM-guld på
hjemmebane i Århus. Guldholdet er i dag samlet og Carsten Egeholt har samlet deres minder fra den store
dag i en artikel, som du kan læse her
Men dagen i dag byder også på ærgerlig læsning. DIF har netop offentliggjort medlemstallene for 2014 og
DBTU må desværre indse, at vi har haft en medlems tilbagegang på 11%. Du kan læse pressemeddelelsen
her og se tallene nederst i denne mail.
Der skal kæmpes for, at medlemstallene i de kommende år ikke falder yderligere og derfor søger DBTU
netop nu 15 klubber, der vil gå forrest i kampen for, at få flere tweens til at blive længere i
bordtennissporten. Projektet er et samarbejde mellem DBTU og DIF og har fået titlen ”Det’batter –
udviklingsmiljøer for tweens”.
Målet med ”Det’batter – udviklingsmiljøer for tweens” er at fastholde flere tweens i bordtennissporten
samt via rekruttering forbedre kønsfordelingen, således at endnu flere piger får øjnene op for, at
bordtennis er en fantastisk sport – en rejse som allerede er begyndt, da vi trods medlemsnedgang oplever
en stigning på 17 piger blandt de 0-12 årige og 42 piger blandt de 13-18 årige.
Du kan læse artiklen om ”Det’batter” her og finde yderligere information om klubbernes rolle her
Kontakt udviklingskonsulent Annette Westermann på annette.westermann@dbtu.dk hvis du er interesseret
i at høre mere.

ABTK stiller sig ikke til rådighed.
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Der var indbudt til deltagelse i pigedivisionen 2015/2016. ABTK deltager ikke.
6. Kommende aktiviteter.
6.1. Aktiv fritid 2015.
Finder sted den 29. august 2015 efter samme plan som sidste år.
6.2. Klassekamp.
Finder sted 5. september 2015. JAM er forhindret i, at medvirke med fuld styrke. HR og LR melder
afbud til deltagelse. BA og OR skal deltage og JAM tager kontakt til forældre om deres hjælp. OR
kontakter Johnny Christensen om hans eventuelle medvirken.
7. Næste møde.
Næste møde blev fastsat til onsdag den 19. august 2015 k. 19.00 i Lillerødhallerne.
8. Eventuelt.
Intet.
12.5.2015/OR
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