20. august 2015
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 19. august 2015 kl. 19.00 i
Lillerødhallerne.
I mødet deltog Jeanette Attrup Mejer, Henrik Jensen, Lars Rasmussen
og Ole Rasmussen (referant). Der var afbud fra Brian Albrechtsen.
1. Referat fra sidste møde.
Referat fra BM 11. maj 2015 var udsendt 12. maj 2015. OR orienterede om, at Lillerød Badminton
har besluttet ikke at klage over halfordelingen. Referatet godkendt.
2. Sager til behandling.
2.1. Start sæson 2015/2016.
Mail er udsendt af LR og hjemmesiden ajourført. Plakater til ophængning i SFO er udarbejdet af
HJ. Plakat med træningstider er ligeledes udarbejdet af HJ. Plakaterne trykkes i et tilstrækkeligt
antal til bred anvendelse og medbringes af HJ til Aktiv Fritid. OR kommer med et tekstforslag til en
motionist/seniorspiller poster.
Der foretages oprydning i reol, skab og depotrum. Gennemgang af klubbens udstyr, eventuel
reparation og eventuelle nyanskaffelser. Sponsorsynliggørelse i hal 4. NB. Langebæk har fået nyt
navn og logo. Omtale i AllerødNyt. Opslag i pensionistklubben og omtale i Ældre Nyt samt
eventuel særlig invitation til de nye flygtningebeboelser. Krav om anvendelse af nye og ret dyre
plasticbolde og om medlemmerne selv skal betale for boldene blev drøftet. Endelig stillingtagen på
et senere tidspunkt. Der var tilslutning til LRs forslag om konsekvent at bruge det af DBTU
udarbejdede undervisnings- og træningsmateriale.
Der var enighed om i sæsonen at forsøge sig med weekend-arrangementer. Ligeledes enighed om,
at der tages kontakt til naboklubber om mulig etablering af et klubsamarbejde vedrørende træning,
stævner etc. HJ er ankermand. ABTK satser på 3 pointstævner i foråret, og så snart tidspunkterne
for pointstævnerne er fastsat skal der ske booking i Lillerødhallerne, da der tilsyneladende er stor
rift fra de andre foreningers side om at booke tider i Lillerødhallerne.
LR tager kontakt til flygtningecentret om der er interesse for et ABTK-arrangement for
flygtningene i barakkerne på P-pladserne. Der er ikke tilslutning til et fælles halarrangement.

2.2. Anvendelse af pavillonbygningen ved Lillerødhallerne.
Den seneste udmelding fra kommunen har været, at pavillonbygningen skal indrettes til
undervisnings- og opholdsrum for flygtningene. På BM i Lillerødhallernes bestyrelse den 13.
august 2015 blev det oplyst, at beslutningen nu er ændret idet der er fundet andre steder til
flygtningene. Herefter indgår pavillonbygningen stadig i kommunens plan om nedrivning/fraslag af
bygninger i kommunen. Første offer bliver formentlig badstuen ved Kirkehavegård. Det er lovet, at
brugerne bliver inddraget i beslutningsprocessen, men kommunens troværdighed hænger
efterhånden i laser.
Til orientering.
3. Orientering.

1

3.1. Formanden. Der kommer flere og flere henvendelser om deltagelse i websteder og
rabatordninger. Der var enighed om, at ABTK afviser deltagelse, medmindre fordelene for ABTKs
vegne er særdeles væsentlige.
3.2. Kasserer. Der bliver endt mail ud om kontingentbetaling.
3.3. Seniorer. LR orienterede om status.
3.4. Ungdom. JAM orienterede om status, der stort set er fra scratch.
3.5. Halbestyrelse. Kai Raun har spurgt om, hvornår klubberne mener Lillerødhallerne skal lukkes.
ABTK forslår kl. 23.00. Der var en orientering fra ORs side af status vedrørende låsebrikker.

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.
Klubfolder blev revideret og sendes til LR, der sørger for trykning i 100 eksemplarer, der foldes og
afleveres til Henning Nielsen i Lillerødhallerne fredag den 21. august 2015.
5. DBTU/ØBTU info.
Intet.

6. Kommende aktiviteter.
6.1. Aktiv fritid 2015.
Finder sted den 29. august 2015 efter nedenstående plan.
Deltagere: Alle klubber, hallen og cafeen udarbejder egen information til fællesfolderen.
Badminton, gymnastik, håndbold og bordtennis deltager i arrangementet i gågaden
Placering:

Ved Øen.
Fællesfolder: Indholdet i fællesfolderen skal fornys af de enkelte klubber, og det er
aftalt, at nye udgaver skal foreligge klar senest fredag den 21. august 2015 og
afleveres til haladministrationen

Lillerødhallernes oplysninger fornys af haladministrationen/cafeen.
Der er 4 A5 sider til rådighed for de enkelte klubber og for Lillerødhallerne/cafeeen.
Trykningen og foldingen af klubfolderne foretages af klubberne og trykningen og
foldingen af omslaget foretages af haladministrationen. Der fremstilles 25 foldere pr.
klub, i alt 100 eksemplarer.

Udstyr:

Udstyret til Aktiv Fritid er 3 teltpavilloner (2 til gymnastik og 1 fælles for bordtennis
og håndbold) og 5 borde og 10 stole samt de enkelte klubbers valgte udstyr. Endvidere
farvebannerne og fællesfolderne med oplysning om klubberne og om Lillerødhallerne.

Praktisk tilrettelæggelse:
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Repræsentanter fra klubberne (OR fra ABTK) mødes fredag den 28. august 2015 kl.
16.00, hvor kommunens lastbil læsses med udstyret til Aktiv fritid.
Lørdag den 29. august 2014 fremmøde ved Øen kl. 08.00 til opstilling, der skal være
færdig kl. 09.00.
Haladministrationen sørger for varm kaffe og varmt vand til the samt mælk og sukker
og plastkrus. Gymnastik sørger for morgenmad, hvortil udgifterne deles mellem
klubberne. Der hentes sandwiches fra Lillerødhallernes cafe kl. 11.30 lørdag
formiddag. 50 stk. sandwiches.
Opstillingen må tidligst tages ned kl. 13.30 og skal være taget ned senest kl. 14.00.
Haladministrationen kommer med lastbilen kl. 13.30 så udstyret kan lastes og køres
tilbage til aflæsning i Lillerødhallerne. Repræsentanter fra klubberne (LR fra ABTKs
side) deltager i arbejdet.
6.2. Klassekamp.
Finder sted 5. september 2015. JAM er forhindret i, at medvirke med fuld styrke. HJ 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 afholdes onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 i Lillerødhallerne.
Eventuelt. Intet.
20/8/2015/OR
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