Allerød Bordtennisklub
Referat af bestyrelsesmøde 23. marts 2021 (online)
Deltagere: Troels, Lotte, Anders, Lars E, Morten
Fraværende: Rikke

1 – Godkendelse af sidste mødes referat (alle)
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
2 – Status på overdragelse (alle)
Listen med opgaver fra Lars R blev gennemgået.
Morten nævnte, at Lars R har fremsendt regnskabsmodel mv. og at han tager et
møde med Lars om det, når muligt igen. Der er ingen presserende opgaver mht
udbetalinger af honorar, regninger, tilskudsansøgninger mv.
Morten hører specifikt Lars omkring skift af adgang til bank og ABTK’s MobilePay. Der
var enighed om ikke at kræve 2 personers godkendelse ved betalinger men alene 1 –
som kan være formand eller kasserer.
Morten forsøger at opliste fordele/ulemper ved eventuel overgang til færdigt
”administrationssystem” til næste møde.
Lotte nævnte, at hun var blevet oprettet i systemet til booking af haltid (kommunen).
Kalender på hjemmeside er tilsyneladende ret ajourført. Vi afventer med at ajourføre
yderligere, indtil der er mere aktivitet igen. Dog ajourføres bestyrelsens medlemmer.
Lotte vil kontakte Lars R for at høre, om vi skal være på forkant i forhold til lokaletid
for kommende sæson, eller om vi skal afvente.
Administrator på bordtennisportalen; Lars E opretter Anders som
kontaktperson/administrator for seniorerne.
Lotte booker hallen til DM-slutspil for piger 19. september. Aktiviteter omkring
slutspillet overvejes til næste møde.
Øvrige opgaver fra Lars’ liste, der blev drøftet:
• Aktiv fritid; vi gør pt ikke mere – det viste sig sidst meget tungt bl.a. pga.
transport af bord
• Klassekampen; Anders er tovholder på den
• Deltagelse i haludvalgets årlige halfordelingsmøde med kommunen à Lotte
• Klubtøj; vi overvejer alle og tager beslutning om eventuelt skift af leverandør
på næste bestyrelsesmøde fra Ramberg til BTEX. Anders vil gerne stå for
fælleskøb – og vi skal i den forbindelse undersøge, hvad BTEX kan tilbyde af
fordelagtige aftaler
• Administrator på klubportalen.dk, Aktiv Allerød, abtk.dk og mail – alle roller er
besat
• Indkøb af materiel; intet for nuværende
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Koordinator nøglebrikker à Lotte: Oversigt over nuværende medlemmer med
nøglebrik eftersøges – og vi gennemgår på næste møde, om de pågældende
alle skal fortsætte med dette. Fremadrettet udleveres kun nøglebrik med
bestyrelsens accept – gælder også nøgler til skabe i hallen.
Anmeldelse af hold til holdturnering; senior à Anders+Morten – ungdom/dame
à Lars
2-mandsholdstævne – afventer pt om det overhovedet bliver aktuelt
Nyheder til klubbens opslagstavle à Lotte (med hjælp og input fra os andre)
Ad-hoc oprydning i hallen; alle fra bestyrelsen kigger løbende efter, når vi er i
hallen igen, og rydder ”lidt op” hver gang
Koordinator med hallens medarbejdere à Lars
Indkaldelse til generalforsamling og beretning à Troels

Andre opgaver:
• Genoplivning af sponsorudvalg – alle gør sig tanker til næste møde
• Anders tager en snak med Jesper A omkring klubsponsorat – det er ikke
forventningen, at han vil fortsætte, da han reelt er stoppet med at spille selv
3 – Status for ungdom (Lars)
Emma+Sofie har fået tilladelse til at træne på trods af lockdown.
Trænerbemanding når der åbnes igen; Lars er usikker på Peter pga arbejde. Lars
orienterer generelt trænerne om at være klar når der åbnes.
Lars har via Always Ultra søgt om penge til opstartstur.
Lars har også tænkt sig at ansøge DIF til træningslejr – har brug for NemID à Morten
taler med Lars R.
4 – Status for senior (Anders)
Seniorerne ligger helt stille!
Seniorudvalget planlægger et kombineret opstarts-/afslutningsarrangement uden
egenbetaling, når/hvis der åbnes på denne side af sommerferien (ungdom planlægger
tilsvarende). Begge dele blev godkendt af bestyrelsen.
5 – Eventuelt
Klubben har 50-års jubilæum i 2022. Alle overvejer mulige aktiviteter til næste møde.
6 – Næste møde
Næste møde afholdes 11. maj 2021 kl. 19 – hvis muligt fysisk i mødelokale, som
Lotte forsøger at booke.
Referent: Morten
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