REFERAT FRA BM ONSDAG DEN 12. DECEMBER 2018
I RESTAURANT SKOVKROEN, Stumpedyssevej 4, 2970 Hørsholm,
kl. 19.00. Mødet afsluttet kl. 23.00.
I mødet deltog Lars E. Rasmussen (LER), Anders Garm (AG), Lars Eckeroth (LE) og
Ole Rasmussen (OR), referent. Endvidere deltog Steffen Schiøtt.

15. december 2018
1. Referat fra sidste møde.
LER redegjorde for foreningens status og bestyrelsen drøftede på denne baggrund de
udfordringer Allerød Bordtennisklub står overfor. LE rejste spørgsmålet hvad der kan gøres for at fastholde de +15 årige medlemmer af klubben og dermed en drøftelse af snitflader
mellem ungdoms- og seniorafdelingen. De er i gråzonen mellem ungdomsafdelingen og
seniorafdelingen – mentalt, socialt og sportsligt. LE rejste spørgsmålet, om de kan gives
adgang til seniortræningen mandag?
Der er overordnet enighed om, hvori udfordringerne består og der er enighed om, hvordan
udfordringerne skal tackles i overensstemmelse med foreningens målsætning. Hovedproblemet
er at få flere til at interessere sig for at spille bordtennis, at få tilvejebragt de fornødne
trænerressourcer og få mulighed for at organisere sig, så der skabes de nødvendige frirum for
den frivillige (forældre)indsats.
På baggrund af den stigende aktivitet i klubben drøftedes behovet for at udvide haltiden. LE
vurderede at der i den kommende sæson 2019/2020 er gode argumenter for at udvide klubbens
tilbud onsdag fra kl. 20.00 og frem til seniorkampe og -træning. Det kan også overvejes at søge
om fredage fra kl. 17-19 eller 18-20.
Bestyrelsen er meget opmærksom på, at et ønske om udvidet haltid skal være særdeles
velbegrundet og baseret på en realistisk bedømmelse af behovet og af mulighederne for at få
tilvejebragt de fornødne klubressourcer, ligesom der ved bedømmelsen skal tages hensyn til de
andre klubber i hallerne.
Ønsket om udvidet haltid noteres i halfordelingssammenhæng – se nedenfor pkt. 11- og
endelig beslutning fra ABTKs side beror på den anførte bedømmelse.
2. 2 mands holdstævnet 5.-6. januar 2019.
Tilsagn fra kommunen – ejendomschef Dan Smed på Brugerrådsmøde den 27. august 2018, om at der ikke vil finde indskrænkning sted af den
service, der hidtil er stillet til rådighed og at vagthavende tekniske servicemedarbejder vil have
fokus på arrangementet.
Vagthavende er Henning Nielsen.
Dan Smed har tilkendegivet, at det vil blive sikret, at mikrofoner og højttaler virker i hallerne.
OR skriver en reminder til borgmesteren. Borgmesteren står for den officielle åbning af
stævnet. Der er reserveret bord i caféen til morgenmad lørdag morgen.
OR tager sig af snakken med borgmesteren men gerne med deltagelse af andre fra bestyrelsen.
OR orienterer Udvalget for kultur og idræt med opfordring til at kigge forbi.
OR aftaler med Hovedstadens Flytteforretning tidspunktet for levering af udstyr fredag den 4.
januar 2019 om morgenen.
OR får afklaret interessen for Fys-Allerøds tilstedeværelse.
OR og LR måler foretager opmåling af hallerne.
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Udstyret stilles op fredag eftermiddag med deltagelse af det nødvendige antal medhjælpere.
LER kontakter Jesper vedrørende afhentning af materiale, der udlånes af DBTU.
LER gennemgår og klargør ABTKs udstyr.
LER kvitterer for gaven fra Stiga.
LE skriver artikel til AllerødNyt.
Der tages billeder af arrangementet af de bestyrelsesmedlemmer som er til stede.
3. Allerød idræts Union
ABTKs eventuelle deltagelse i AIU afventer en afklaring af AIUs fremtidige position.
4. Bookingsystemet
Ekstremt dårligt fungerende. Brugerrådene i kommunen inviteret til drøftelse af problemerne
med kommunen og leverandøren den 15. januar 2019. Allerød Bordtennisklub har anbefalet
Jette Hansen til at repræsentere Brugerrådet for Lillerødhallerne.
5. Fælles klubaktiviteter.
Det er erfaringen, at det er vanskeligt, at gennemføre større fælles klubarrangementer, bl.a.
fordi man er nødt til at prioritere ressourceindsatsen på varetagelse af egne klubinteresser.
De arrangementer der med dette udgangspunkt er gennemførlige bakker Allerød
Bordtennisklub op om.
OR oplyste, at Brugerrådet arbejder på en ansøgning til DIF og DGIs foreningspulje (500 mio.
kr.). LR sender materiale til OR.
6. Åben hal projekt.
Bestyrelsen er uforstående overfor initiativet og regner ikke med, at det iværksættes uden
nærmere drøftelse og enighed.
7. Brugerråd.
Den kommunale organisation blev afgørende ændret pr. 1. januar 2016. Der er ikke sket den af
Brugerrådet længe efterlyste fastlæggelse af arbejdsområdet for Lillerødhallerne,
af samarbejdet mellem parterne og af arbejdstilrettelæggelsen i den nye organisation.
Det indebærer manglende information og kommunikation og det indebærer, at der
administrativt og politisk træffes beslutninger uden at brugerne inddrages eller
forhåndsorienteres.
7. Aktiv Fritid
Kommunens håndtering af sagen er bizar og urimelig. Klubberne er indstillet på fortsat
deltagelse og udgifterne afholdes af Brugerrådet.
8. Klassekamp 2019
Allerød Bordtennisklub deltager fortsat på basis af en bedre praktisk tilrettelæggelse.
9. Samarbejdet med kommunen
Bestyrelsen konkluderede, at der stadig ikke foreligger ajourførte og koordinerede regler om
samarbejdet og dermed er der stadig ingen afklaring på væsentlige punkter.
10. Forhandling af fyrværkeri på p-pladsen.
Lillerød Badmintonklub har søgt om og fået Brugerrådets tilladelse til at indgå aftale med
professionel fyrværkeriforhandler til salg af fyrværkeri i dagene mellem jul og nytår på
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grusparkeringspladsen. Bestyrelsen udtrykte undren over projektet og går ud fra, at det er en
enkeltstående tilladelse.
11. Halfordelingsplan 2019/2020.
Halfordelingsplan 2019/2020 drøftes formentlig på BR møde den 10. januar 2019.
Stærk usikkerhed i den kommunale forvaltning om hvilke regler der gælder, og dermed en
tilsvarende usikkerhed om fremtiden. Allerød Bordtennisklub orienterer BR om planerne om
udvidelse at haltiderne onsdag i bordtennishallen.
Allerød Bordtennisklub skal fremkomme med
 redegørelse for anvendelsen
 bemærkninger til hvorledes principperne for halfordelingen er blevet realiseret, og skal
komme med
 forslag til halfordelingsplanen for 2019/2020.
12. Indberetning til KIU.
BR skal indsende beretning senest 15. januar 2019 og sagen behandles på BR møde 10. januar
2019.
Seneste indsendte indberetning sendes til LE med henblik på formulering af klubsynspunkter
13. Fastsættelse af næste møde og GF.
GF afholdes i uge 8, 2019 efter nærmere udmelding fra LER.
Tillægsdagsorden. Rejst af LE vedlagt DBTUs skabelon til certificeringsaftale.
13.a. DBTU's beslutning om at gøre Hillerød til "hovedklub" for regional talentudvikling.
Der har ikke været forudgående dialog med eller efterfølgende information til andre klubber,
så det er endnu uklart, hvad det konkret vil betyde af aktiviteter mv. Der er stor risiko for, at
det kan påvirke klubbens ungdomstalentudvikling negativt, at én klub får så stort et ansvar.
Klubbens hidtidige erfaringer med samarbejde med Hillerød på ungdomsfronten giver heller
ikke grobund for den store tillid. Bestyrelsen bør derfor være kritisk opmærksomme på
initiativet og prioritere deltagelse i et forventeligt fremtidig møde med Hillerød om de
nærmere tanker herom
14. Eventuelt
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