REFERAT - BESTYRELSESMØDE
Mandag den 23. august 2021 kl. 17:30
Sted: Mødelokale i Lillerødhallen
Tilstede: Troels, Morten, Anders, Lars og Lotte
Fraværende: Rikke

Dagsorden:
Pkt. 1:

Referat fra forrige møde enstemmigt godkendt.

Pkt. 2:

UNGDOM
Ungdomsafdelingen er kommet godt i gang. På U10 og U14 er der
plads til flere.
Vi har søgt 10.000 kr. hos Bordtennis Danmark til skoleidræt. Lars
laver en projektbeskrivelse sammen med Niklas.
Vi har planer om at starte et pigehold om torsdagen.
Der er en stor klubfestival slut september, hvor Niklas vil deltage med
nogle af de nyeste ungdomsspillere.
Vi ligger lokaler til en landsholdslejr for piger den 17. 18. og19.
september 2021.
Lars er i tænkeboks med, om der skal laves en lejr i Efterårsferien.
Vores hjemmeside er opdateret med billeder og informationer om
bestyrelsen.
Den 4. september 2021 ligger vi lokaler til Pigeligaafslutningen for
sæson 2020/2021.

Pkt. 3:

ÅRSHJULET
Det blev gennemgået og sat navne på, der hvor der manglede.
Der blev aftalt, at Lotte laver A3 med træningstider for såvel Ungdom
som Senior til at sætte op på opslagstavlen.
Det blev aftalt at Morten søger licenser til Ungdom efter liste fra Lars

Pkt. 4:

SENIOR
Er kommet godt i gang 5-6 fremmødte.
Der er sendt mail ud om opstart.
Der er tidfrist den 13. september 2021 for holdtilmelding – Elite – 50+ Serie I og Serie II – der er planer om flere hold tilmeldinger.

Pkt. 5:

ADMINISTRATIONSSYSTEM
Jyske Bank konto er lukket.
Klubmodul er besluttet og Morten er gået i gang med at undersøge det
nærmere og oprettet det, som skal oprettes.

Pkt. 6:

KLUBTØJ
Anders har talt med Lars R. og iflg. ham er der ingen fast aftale med
Remberg. Ramberg vil gerne fortsætte aftalen.
Vi talt om hvilke mærker, som kunne være gode. Praktikken omkring
trykning mm.
Morten vil undersøge Butterfly og BTEX Bordtennisexperterne mht.
antal og tryk på tøjet.
Anders tager kontakt til Jesper Andersen vedr. vores sponsorat fra
ham omkring trykket på tøjet.

Pkt. 7:

SPONSORUDVALG
Drøftelse omkring Sponsorudvalget, det blev besluttet at nedlægge det
nuværende, som i øvrigt aldrig er kommet i gang.
Troels er tovholder på et nyt udvalg.

Pkt. 8:

JUBILÆUM 2022
Lars og Troels arbejder videre.
Troels kontakter kommunen og hører dem om de vil deltage.
Planen er et Åbenhus for alle og en fest fro medlemmerne.
Anders vil tage kontakt til Pongfinity og spørge hvad de koster, hvis de
kan/vil komme på dagen.

Pkt. 9:

EVENTUELT
Lotte har bestilt nøglebrikker til dem som mangler, hvis der skal
bestilles til andre – giv besked til Lotte.
Troels får lavet nogle kopier af nøglen til skabene, så alle som skal
bruge skabene får en. Vi talte også om at ”gemme” en i hallen et sted,
vi kom ikke frem til et sted.
Troels undersøger om det er planen, at der skal afholdes ”2-mands
hold”-stævne primo januar 2022, da ABTK plejer at ligge lokaler til.

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 25. oktober 2021 kl. 17:30 i
Lillerødhallen vi spiser sammen – mad fra Cafeen.

Hillerød den 11. oktober 2021/referent/sekretær Lotte Harder

