REFERAT - BESTYRELSESMØDE
Mandag den 25. oktober 2021 kl. 17:30
Sted: Mødelokale i Lillerødhallen
Tilstede: Troels, Morten, Anders, Lars og Lotte
Fraværende: Rikke

Dagsorden

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde – enstemmigt godkendt

Pkt. 2: Ungdom (Lars E.)
2.1 Status: Holdkamp, skoleprojekt
Niklas og Anja har kørt skoleprojekt – de har været en time på skolerne – det har været en træg
opstart i 5 SFO’er. Efter besøg i SFO’erne har de været 1½ time og spille i Hallen.
Niklas og Anton deltog i Klubfestival med 6 børn – det var en stor succes.
Det er tilmeldt 3 hold – Ungdom over 12 år – to hold
Ungdom under 12 år – et hold
2.2 Kommende aktiviteter/turneringer
Det kommer snart datoer for startstævner
2.3 Temperaturen i afdelingen: feedback fra trænere, spillere, forældre.
Der er 51 indmeldt – der er kommet 24 eftersommerferien. Der er 9 spiller på ”prøvelisten”.
Jonathan er med som hjælpetræner om mandagen.

Pkt 3.: Senior (Anders)
3.1 Status
Mandag og torsdags træningen kører – der er komme nogle nye spillere og nogle få er på prøve.
Overveje om der skal findes en træner til motionsholdet om tirsdagen.

3.2 Kommende aktiviteter/turneringer
Ministævne den 20. og 21. november 2021
Der er tilmeldt 4 hold. Det blev aftalt at Anders vil forsøge at få holdlederne til at melde ind til
Facebook, så det ikke kun bliver en Facebook side med ungdomsresultater /billeder.
3.3 Temperaturen i afdelingen: feedback fra trænere, spillere.
Folk vil gerne lave øvelser, så det er ikke rene kampe ved træning.

Pkt. 4: Administrationssystem (Morten)
Det er i gang – det tager tid at lære systemet at kende. Morten tager lidt ad gangen og er startet
med bogholderi delen.
4.1 Status på skift til klubmodul
Intet nyt – det blev drøftet om det er medlemmerne selv som skal oprette sig – eller en øvelse vi i
bestyrelsen skal stå for, at oprette alle nuværende medlemmer.

Pkt. 5: Klubtøj jf. referat fra sidste møde (Anders)
Der er kommet nogle forslag. Der er ikke truffet nogen beslutning.
Morten taler videre med Søren Søgaard.
Sponsoratet fra Jesper Andersen er på 10.000,- kr.

Pkt. 6: Jubilæum 2022
Lars kigger på nogle datoer.
Idé med evt. opvisning med kendte spiller.
Tale af bordmesteren, som tidligere har spillet i ABTK.
Åbenhus om dagen for alle (14:00-17:00) også fest for medlemmer om aften fra kl. 18:00.
Egen betaling eller betaler klubben?

Pkt. 7.: Diverse formand
Troels har talt med Jeppe fra BTDK vedr. ”To-mandshold” januar 2022 – Jeppe vender tilbage.
Brugerrådet: Der er en god kommunikation omkring Hallerne.
Vedr. forpagtning af Cafeen forlænges kontrakten og der kommer nok først et udbud næste år.

Nøgle til de låste skabe – der skal lægge en ”gemt” i det ulåste skab.
Der ønskes et kort til betaling ved køb af bordtennis udstyr fra Tyskland – Morten bestiller et i
Danske Bank
7.1 Ny konstituering. Rikke ønsker at stoppe i bestyrelsen. Skal vi inkludere en suppleant eller
fortsætte med uændret besætning.
Det blev enstemmigt besluttet, at vi forsætter uændret indtil næste generalforsamling.
7.2 Status på løn & udbetaling.
Der er styr på alle lønninger.
Pkt. 8: Evt.
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 10. januar 2022 kl. 17:30 i Lillerødhallen vi spiser sammen –
mad fra Cafeen.

Hillerød den 2. januar 2022/referent/sekretær Lotte Harder

