12. november 2015
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 i
Lillerødhallerne.
Til stede var Brian Albrechtsen, Henrik Jensen, Lars E. Rasmussen og
Ole Rasmussen (ref.). Jeanette Attrup Mejer deltog ikke.
1. Referat fra sidste møde.
Referat fra BM 19. august 2015 er udsendt 20. august 2015.
Referatet godkendt.
2. Sager til behandling.
2.1. Klubstatus.
Medlemstal, økonomi og aktiviteter.
LR oplyste medlemstal og fordeling på seniorer, juniorer og motionister. Der har været stor tilgang
af juniorer, og der er god belægning af bordtennishallen, særligt mandag, hvor der typisk er ventetid
for at kunne spille. Økonomien tegner tilfredsstillende.
2.2. Anvendelse af pavillonbygningen ved Lillerødhallerne.
Intet nyt er fremkommet i sagen.
Til efterretning.
2.3. Forslag fra LB om indretning af Fitnessrum og anvendelse af badmintonsiden i det gamle
cafeteria.
Der foreligger ikke et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag og et sådant skal tilvejebringes. Hvis der
tilvejebringes et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag og der på basis heraf er enighed om at etablere et
fitnessrum i fællesskab mellem klubberne vil ABTK ikke stille sig hindrende i vejen, men ABTK
vil kun i begrænset omfang anvende ressourcer på projektet.
2.4. Evaluering af Aktiv Fritid.
ABTKs deltagelse afviklet tilfredsstillende.
2.5. Evaluering af Klassekampen.
Klassekampen er et utroligt positivt arrangement, der synliggør bordtennis på en absolut positiv
måde. Deltagelse kræver at ABTK kan levere varen i form af den nødvendige bemanding og det
nødvendige udstyr. Johnny står for tilrettelæggelsen og afviklingen, hvis han har mulighed for det.
HJ prøver at få Ramböll til at sponsere skriveunderlag. Øvrige indkøb er/bliver foretaget.
Opstillingen bør ske fredag aften. Der stilles et tilmeldingsbord op ved indgangen til hal 4. Regler
for bordtennisafviklingen og puljefordelingen ophænges på opslagstavlen.
ABTK fortsætter sin deltagelse i Klassekampen.
3. Orientering.
3.1. Formanden.
3.2. Kasserer.
3.3. Seniorer.
3.4. Ungdom.

1

3.5. Halbestyrelse.
Der blev orienteret om aktiviteter og initiativer på de nævnte områder. Orienteringerne taget til
efterretning.
4. Klubfolder/branding/hjemmeside/klubblad.
Det er opgivet, at forsøge at få billedgalleri indlagt på hjemmesiden.
5. DBTU/ØBTU info.
Intet.
6. Kommende aktiviteter.
6.1. 2-mands holdstævne
Følgeskrivelse og plan for afviklingen af 2-mands holdstævnet godkendt.
7. Næste møde.
Næste møde afholdes onsdag den 10. februar 2016 kl. 18.00 i Lillerødhallerne. Samme dag kl.
19.00 afholdes GF, der forberedes som drøftet. Formaliteterne i forbindelse med GF er OR og LR
ansvarlige for.
Eventuelt. Intet.
12.11.2015/OR
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