REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 2/2017, DEN 11.
OKTOBER 2017 I LILLERØDHALLERNE KL. 18.00-21.00.
I mødet deltog Lars E. Rasmussen, Jesper Andersen, Anders Garm og
Ole Rasmussen (ref.). Brian Albrecktsen er efter eget ønske udtrådt af
bestyrelsen. Mødet fandt sted i Allerød Bordtennisklubs kontor i Lillerødhallerne.
Som antydning af emner til drøftelse på mødet var der vedhæftet en summarisk emneoversigt.
Der blev serveret smørrebrød i forbindelse med mødet.
1. Referat fra sidste møde.
Referat fra BM 1/2017 den 8. februar 2017 er udsendt 11. februar 2017.
Godkendt.
2. Sager til behandling.
2.1. Konstituering af bestyrelsen.
Brian Albrechtsen er udtrådt af bestyrelsen.
Det forventes, at den nuværende bestyrelse fortsætter efter GF. Lars Eckeroth træder ind i
bestyrelsen som nyt bestyrelsesmedlem.
2.2. Evt. nyt regelgrundlag for ABTK – ny standarddagsorden?
Allerød Bordtennisklubs vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen 25. februar 2010 med virkning fra I.
januar 2010 og bestyrelsen har på sit møde den 11. maj 2016 besluttet, at der ikke umiddelbart findes
grundlag for at ændre regelgrundlaget.
Der er ikke behov for at ændre regelgrundlaget.

2.3. Hvad gør ABTK – særligt i forhold til AIU – når LIF lukker.
Allerød Bordtennisklub afventer sagens videre udvikling.
2.4. Evaluering af deltagelse i Aktiv Fritid den 18. august 2017.
Deltagelsen forløbet positivt og Allerød Bordtennisklub vil fortsat gerne deltage som et led i et
fællesarrangement med Lillerødhallerne og de øvrige klubber, under forudsætning af den
nødvendige bistand fra halmedarbejderne.
2.5. Evaluering af Klassekampen den 26. august 2017.
Det er stressende, men en stor positiv oplevelse, at deltage i Klassekampen, og Allerød
Bordtennisklub vil fortsat gerne deltage i Klassekampen.
2.6. 2 mands holdstævnet 6. – 7. januar 2018 med opstilling fredag den 5. januar 2017.
Det er 8. gang i træk, at Allerød Bordtennisklub er vært for 2 mands holdstævnet i et
samarbejde med ØBTU. Det har været grundlag for opbygning at en stor rutine for
tilrettelæggelsen, der er indeholdt i en detaljeret plan for arrangementet, som tilpasses med de
fornødne mindre rettelser. De forberedende initiativer varetages af OR. JA sørger for
afhentning og aflevering af lånt materiale fra DBTU. Klubberne i Lillerødhallerne og
haladministrationen orienteres.
Det er muligt, at antallet af p-pladser vil være forøget til stævnet, og det kan få indflydelse på
det følgebrev, der skal udsendes sammen med ØBTUs invitation til klubberne.
2.7. Nye halfordelings regler. Løbende opfølgning og forpligtelse til information og tilpasning.
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Efter de nye halfordelingsregler skal der på alle BR- møder drøftes eventuelle tilpasninger af
halfordelingen i overensstemmelse med den faktiske anvendelse på baggrund af de enkelte
klubbers redegørelse for anvendelsen.
2.8. Deltagelse i fællesarrangement i Lillerødhallerne? Brugerrådet har bedt klubberne komme med
forslag til fællesaktiviteter for klubberne.
Klubarbejdet kræver væsentlige ressourcer og er helt klart Allerød Bordtennisklubs absolutte første prioritet.
Klubben tager afstand fra at anvende den frivillige ressourceindsats på kommercielle aktiviteter, der har til
formål, at skaffe penge til driften af de kommunale idrætsanlæg.
Bestyrelsen formulerede følgende;
Oplæg til åbenhus arrangement i Lillerød Hallerne
Agenda for dagen:
Kl. 10 – 16 lørdag
SFO turnering med præmier ca. 1 times varighed
Forældre/Barn double turnering ca. 1 times varighed
Opvisningskamp ca. 1 times varighed
SFO turnering med præmier ca. 1 times varighed
Forældre/Barn double turnering ca. 1 times varighed
Det ønskes at arrangementet lægges efter skolernes efterårsferie men før december.
2.8. Nye vilkår for skolernes brug af bordtennishallen og fastlæggelse af, hvem der betaler for nyt
bordtennisudstyr i Lillerødhallerne.
Formanden har haft en drøftelse med den kommunale forvaltning.
Konklusionen på drøftelserne er formuleret i nedenstående notat:
12.8.2017.
ØDELAGTE BATS OG BANDER.
ABTK har ved sæsonstart igen konstatere at der er mange ødelagte bat og bander samt et stort svind i
klubbens bolde.
Skab 1 i hal 4 er ulåst og der ligger bats og bolde indkøbt af ABTK, som skolerne kan benytte, når de er i hal
4.
ABTK: Problemet med ødelagte bats og svind af bolde er af en størrelsesorden, der nødvendiggør, at der
må gribes ind.
Det er med Kai Raun aftalt, at skab 1 i hal 4 aflåses – ABTK kontakter Jan herom – og de dyre bats og
bordtennisboldene vil herefter ikke længere være tilgængelige for skolerne eller andre.
Bats som ABTK stiller til rådighed for almindelig anvendelse, herunder til skolerne, hænges op i en
batholder. Skolen, der benytter hal 4 må selv dække sig ind i forhold til yderligere bats, end de ophængte
og i forhold til bolde.
Kai Raun skriver til den skole, der benytter hal 4, med information om, at det er de nu gældende vilkår af
de anførte grunde.
Udgifterne til udstyret i hal 4 afholdes af kommunen, fordi der er tale om en fællesanvendelse for skoler og
ABTK.
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ABTK anslår at det aktuelt er nødvendigt med indkøb af 10 nye bander.
ABTK kan godt selv stå for bestillingen, da der opnås 25% i klubrabat. Nærmere aftale træffes med Kai
Raun.
https://www.btex.dk/andro-stabilo-bande-90-x-233-cm.html
I den generelle instruks til trænerne vil ABTK påpege at hallen skal være korrekt ryddet efter hver træning
(dvs bat/bolde) skal være ryddet op.
Kai Raun har den 11.8.2017 skrevet nedenstående:
Hej Mads
Jeg har talt med vores bordtennisklub. De har nogle udfordringer når børnene fra Lillevangskolen har brugt
bordtennisområdet.
Deres bat bliver ikke brugt retmæssigt og tager der for skade, lige som deres bold forsvinder og ødelægges.
Jeg har aftalt med bordtennisklubben, at de låser deres gode bat inde og hænge nogle brugbare men ikke så dyre bat
uden på skabene, som skolen så kan bruge. Med hensyn til bolde må skolen selv købe nogen som de kan opbevare i
deres skab i hallen.
Hvis du har spørgsmål kontakter du mig bare.
Venlig hilsen

Kai Raun :: Leder af Idræt og Folkeoplysning :: Allerød Kommune :: Teknik og Drift :: +4548126177 :: 40680355 :: www.allero

Sikker kommunikation mellem Allerød Kommune og borgere/virksomheder henvises til "digital post" via Borger.dk og Virk.dk

Denne mail indeholder information, som er rettet til en bestemt person, virksomhed eller myndighed. Hvis du ikke er den tiltænkte modtager, beder vi dig venlig
opmærksom på fejlen ved at bruge svarfunktionen, og herefter slette mailen.
Enhver videregivelse, kopiering eller handling på baggrund af denne mail og eventuelle vedhæftede filer er forbudt, hvis du ikke er den tiltænkte modtager.

Beslutning:
OR drøfter sagen med Kai Raun med henblik på en plan for udskiftning af udstyret.
2.9. Situationen efter kommunevalget - brugerråd.
Brugerrådets funktionsperiode er den kommunale valgperiode. Der skal således etableres et nyt brugerråd
for de næste 4 år. Bestyrelsen var enige om, hvorledes arbejdet tilrettelægges.
2.10. Høring over service i samspil
Brugerrådets høringssvar taget til efterretning.
2.11. Fælles kontor med gymnastik
Brugerrådets beslutning under indkøring.
2.12. Hvordan kan der tjenes penge til Lillerødhallerne.
Klubarbejdet kræver væsentlige ressourcer og er helt klart Allerød Bordtennisklubs absolutte
første prioritet.
Klubben tager afstand fra at anvende den frivillige ressourceindsats på kommercielle
aktiviteter, der har til formål, at skaffe penge til driften af de kommunale idrætsanlæg.
2.13. Ophængning af klubnavne ved adgangsdøren til hallerne
OR orienterede om status. Taget til efterretning.
2.14. Kommunale regler for lån og leje af lokaler.
Taget til efterretning.
2.15. Fritidspolitisk målsætning.
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Taget til efterretning.
3. Orientering.
3.1. Formanden.
Lars orienterede nom klubbens aktuelle status, og der fandt en drøftelse sted i bestyrelsen. Klubben er i fuld
drift og aktiviteterne på alle fronter er tilfredsstillende, idet der dog kunne være flere ungdomsmedlemmer.
Klubbens økonomiske forhold ligeledes tilfredsstillende.
LER vil udarbejde et opslag om det gode seniormedlem af klubben for at undgå meningsløse skænderier om
småting.
AG oplyste, at der forberedes et julearrangement den 18. december 2017.
3.2. Kasserer.
3.3. Seniorer.
3.4. Ungdom.
3.5. Halbestyrelse/Brugerrådet.
4. Klubfolder/branding/hjemmeside/klubblad.
4.1 Facebook
5. DBTU/ØBTU info.
6. Kommende aktiviteter.
7. Næste møde
Onsdag den 7. februar 2018 kl.18.00 i kontoret. BM og GF
16.10.2017/OR
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