17. maj 2015

Referat fra til bestyrelsesmøde i ABTK mandag den 11. maj
2015, kl. 18.30 i Lillerødhallerne.
I mødet deltog Anders Lydik Garm (ALG), Jesper Andersen (JA), Brian
Albrektsen (BA), Lars E. Rasmussen (LR) og Ole Rasmussen (OR),
referent.

1. Referat fra sidste møde.
Referat fra BM 12. november 2014 var udsendt 13. november 2015 og referat fra konstituerende
møde den 26. februar 2015 var udsendt 1. marts 2015.
Referaterne godkendt.
2. Sager til behandling.
2.1. Halfordelingsplan sæson 2016/2017.
Klubbernes udmeldinger vedrørende Halfordelingsplan sæson 2016/2017 er blevet drøftet på møde
i Brugerrådet for Lillerødhallerne møde den 22. februar 2016, på ekstraordinært møde den 18. april
2016 og på ekstraordinært møde den 2. maj 2016.
På mødet den 2. maj 2016 traf et flertal i Brugerrådet beslutning om en halfordelingsplan for
2016/2107, der bygger på ”1. rets princippet”. LB var ikke var enig i afgørelsen.
Nyt ekstraordinært møde i Brugerrådet var aftalt til torsdag den 12. maj 2016, hvor der skulle skal
tages stilling til anvendelsen af frigjorte tider i hal 4, som alle klubber vil blive anmodet om, at byde
ind på. Så snart en afgørelse foreligger, vil den af Brugerrådet blive kommunikeret til ud klubberne.
Beslutning.
Bestyrelsen tog sagen til efterretning. ABTK er for øjeblikket inde i en periode med fremgang
medlems- og aktivitetsmæssigt, men vil se tiden an vedrørende udvidelse af haltiderne i hal 4. Dette
standpunkt besluttede bestyrelsen, at fastholde i drøftelserne om halfordelingsplan 2016/2017.
2.2. ABTKs strategiovervejelser.
Der forelå et omfattende materiale med dagsorden og resumé for strategiarbejdsgruppens
overvejelser og udkast til en informationsfolder og der forelå tilkendegivelser og kommentarer fra
bestyrelsesmedlemmerne. Materialet var fremsendt til bestyrelsens stillingtagen.
Bestyrelsens generelle opfattelse var, at der var præsteret et overordentlig seriøst og konstruktivt
arbejde, som de involverede fortjente stor anerkendelse for.
Den generelle opfattelse var endvidere, at der er beskrevet initiativer, som bestyrelsen besluttede
principielt, at give sin fulde opbakning til.
Bestyrelsen besluttede, at eventuelle konkrete bemærkninger og forslag fremsættes direkte overfor
dem, der står for udmøntningen af initiativerne.
Holdopstillingen og organiseringen af holdtilrettelæggelsen var der enighed om på baggrund af et
udspil fra Lars E.
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Som led i eventuel indgåelse af sponsoraftale og under alle omstændigheder som en markering af de
nye tider i ABTK blev det besluttet, at indføre nyt tøjklub.
Bestyrelsesbilledet ved hal 4 skal snarest fornys med den aktuelle bestyrelse.
Anvendelse af nøglebrikker, som aftalt med haladministrationen, meddeles de berørte medlemmer,
og klubben holder rede på, hvem og til hvad brikkerne er udleveret.
Det er vigtigt, at ABTK kan dokumentere sine aktiviteter i hal 4, så der må indføres en metode, som
er til at leve med i det daglige, til registrering/notering af datoer, tidspunkter og antal deltagere. Det
er som udgangspunkt et træls arbejde, men det er nødvendigt, at det gennemføres konsekvent, så dtr
skal overvejes, hvorledes en registrering kan tilrettelægges, så det opleves som acceptabelt. Der skal
nok skrives en vejledning med formål og et skema fortrykt. Det skal aftales om et sådant skema f.
eks. dagligt lægges i sagsholderen i hal 4, og der skal være aftaler, om hvem der følge op på
sammenfatningen af oplysningerne.
Der blev drøftet en lang række emner dels til konkret umiddelbar gennemførelse og dels til nærmere
overvejelse og senere stillingtagen.












Samarbejde med de øvrige klubber i Lillerødhallerne i form af fællesarrangementer, f. eks
en gentagelse af flygtningearrangement eller fælles åbent hus arrangementer.
Udbygning af det idrætslige samarbejde med LIF og AIU. OR deltager i møder med LIF og
sonderer eventuelt basis for et sådant samarbejde. Links på hjemmesiden til AIU og LIF.
Synliggørelse/omtale af klubmedlemmer, der har fået priser eller OL-medaljer. Åbenlyse
emner er Kaj og Frands. Henning Rasmussen, der har fået LIF – årets lederpris, Jeanette, der
har fået ØBTU-pris.
Aktiv deltagelse i kommunens idrætsprisarrangement, herunder også med indstilling om
priser og anerkendelse af konkrete bordtennisspillere.
Systematisk aktiv opmærksomhed på støtte- og prismuligheder, eksempelvis LIF-fonden og
Team Allerød.
Aftale om sponsorater for en periode eller til konkrete initiativer. (Tuborgfondet).
ABTKs Tuborg-cup?
ABTK har regler for sponsorater. Kan de gøres endnu mere attraktive, f. eks. at der stilles
haltid til rådighed for sponsor, tilbud om afvikling af bordtenniscups, spisning på skovkroen.
Beskrive mulighed for økonomisk støtte fra bidragydere – forældre, supportere, halcaféen
og andre uden et egentligt sponsorat.
Bevidst benyttelse af ABTKs muligheder for at udpege medlemmer til æresmedlemmer.
Planlægning af løbende fornyelse af inventaret eventuelt sponsorfinansieret eller
klubfinansieret.
Der er tidligere produceret klistermærker med ABTKs logo. Skal det gøres igen?

2.3. Informationsbrev.
Der henvises til det udsendte informationsbrev, ”Velkommen til Allerød BTK”.
Der var enighed om, at det var et godt arbejde, der var gjort, og at der med ”brevet” foreligger en
samlet og heldækkende beskrivelse af ABTK i bredeste forstand, og at der hermed foreligger et
grundlag for ABTKs information og kommunikation, også opdelt i forskelige sammenhænge, men
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med sikkerhed for ensartetheden i informationen, uanset hvornår og hvorledes og til hvem, der
informeres og kommunikeres.
ALG ville gerne komme med nærmere til formuleringerne, og det blev aftalt, at hvis der er
kommentarer gives de direkte til forfatteren. OR bemærkede, at det er vigtigt for klubben identitet,
at vi kalder os det vi hedder, og ikke skifter mellem forskellige betegnelser.
2.4. ABTKs ”papir”grundlag.
Der henvises til ORs mail af 24. april 2016.
Der vedlægges ORs mail af 27. april 2016 til Lars Rasmussen. Der vedlægges endvidere ”ABTKs
papirgrundlag 2016/2017 med følgende underbilag:
 Vedtægter for ABTK - OK
 Standarddagsorden - OK
 Referat fra BM 10. februar 2016.05.06 ABTK-årshjul 2015/2016. Referatform OK. Årshjul
ajourføres.
 GF materiale - OK
 Generalforsamlings referat. – formen OK
 Referat fra konstituerende BM.- OK
 Plan for 2-mands holdstævne -OK
 Bordopstilling og –nummerering til 2-mands holdstævnet - OK
 Materiale vedrørende Klassekampen-OK. BA er ABTKs repræsentant. Johnny Christensen
gøres af OR opmærksom på dagen med henblik på eventuel deltagelse.
 Plan for deltagelse i Aktiv Fritid - OK
 Klubfolder – fornys indholdsmæssigt
 Sponsorater for ABTK – reglerne OK, men skal eventuelt udbygges.
 Regler for støtte til dækning af udgifter til trænerkurser - OK
 Betingelser og regler for ABTKs tilskud til medlemmernes deltagelse i bordtennisaktiviteter
- OK
 Weekend træning - OK
 ABTKs – dokumentations-og informationsstruktur – sæson 2012/2013 – opdateres - OK
 Forslag til Retningslinjer for Brugerråd – til efterretning
 Ordensregler for Lillerødhallerne – skal efterleves.
Der var enighed om, at alle dokumenter i ABTKs papirgrundlag, uanset om de indholdsmæssigt
ændres eller ej, markeres med datoen 11. maj 2016 for at illustrere, at indholdet nøje overvejes
løbende og derfor altid er dagsaktuelt.
3. Orientering.
3.1. Formanden.
3.2. Kasserer.
3.3. Seniorer.
3.4. Ungdom.
3.5. Brugerråd for Lillerødhallerne.
Ingen orientering udover det foran anførte.
4. Klubfolder/branding/hjemmeside/klubblad. – ikke drøftet.
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5. DBTU/ØBTU info. – ikke drøftet.
6. Kommende aktiviteter.
Årsafslutning.
Aktiv fritid - 20.august 2016.
Klassekamp - 3. september 2016.
7. Næste møde.
Fastsat til onsdag den 17. august 2016 kl. 19.00 i Lillerødhallerne.
8. Eventuelt. – Intet.
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