REFERAT - BESTYRELSESMØDE
Mandag den 24. januar 2022 kl. 17:30
Online – via Zoom
Tilstede: Troels, Morten, Anders, Lars og Lotte

Dagsorden
Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde, 25-10-2021 (alle) – enstemmigt godkendt.

Pkt. 2: Ungdom (Lars)
Lars er blevet formand for Vækstteam Nordsjælland – byd ind, hvis I har nogle gode ideer eller
ønsker.
Der har været en medlemsfremgang – pt. 65 ungdoms medlemmer, som er rekord.
ABTK har nogle gode tilbud og skoleprojektet tiltrækker mange. Der er 2 trænere på alle
ungdomshold og på enkelte hold 3 trænere.
U10/U14 nåede at holde juelafslutning inden nedlukningen og der var 12-13 stykker. Det var rigtig
hyggeligt og sjovt med bordtennis, mad mm.
U21 – er udsat til februar/marts 2022.
Afholdt et Pointstævne før jul med 20-25 deltagere fra 4 klubber.
Afholdt et Pointstævne i januar med 19 deltagere.
Troels har deltaget i begge og fortæller, at det er forløbet rigtig godt.
ØM-ungdom i januar, hvor klubben havde 8 ungdomsspiller med.
Youth Master i januar, hvor klubben havde 4 ungdomsspiller med.
Der er rykket nogle U14 spillere op til U21.

Pkt 3.: Senior (Anders)
Mandagene kører godt med øvelser og træning og torsdagene med kampe.
Det ene serie 1 hold har lidt udfordringer, de andre 4 hold kører rimeligt stabilt og beholder deres
status.
Det vil være en god idé at melde reglerne omkring reservere ud fra sæson start. Anders vil lave et
udkast på skrift.
Henrik Jensen har forslået en ½ hal til øvelser, det er en god idé som vil blive integreret.
Der er blevet spurgt til fælles klub bestillinger hos Bordtenniseksperterne – Anders vil prøve at lave
et udkast/arbejdsgang – med fællesbestilling 2 x om året.
Anders foreslår at ABTK laver mere reklame for stævner og evt. klubturer til stævner på tværs af
senior og ungdom.
Vi har et hold med i Danmarksrækken 50+
Senior juleafslutning måtte udsættes grundet nedlukningen – den afholdes hurtigst muligt efter 31.
januar 2022, hvor restriktionerne ophør.

Pkt. 4: Administrationssystem (Morten)
Der er pt. 108 medlemmer - det er rigtig flot.
Morten har lavet udkast til oprettelsesvejledning til alle medlemmer.
I næste sæson betales kontingent via systemet.
Al bogføring er ved at være klart, så regnskabet kan tilgå revisoren.

Pkt. 5: Klubtøj
Lars gennemgik tilbud fra Butterflyshop.
Resterne af Tibhar tøjet står i en kasse i Hallen, det kan bruges til gaver/præmier eller sælges til
nedsat pris.

Pkt. 6. Generalforsamling
Mandag den 28. februar 2022 kl. 19:00-21:00.
Mødelokalet ved Cafeen – Lotte booker.
Dirigent – Anders.
Indbydelse – Troels.
Skriftlig beretning – Troels – (Anders sender input fra seniorerne).
Drøftelse omkring kontingent fastsættelse for sæson 2022/2023.

Pkt. 7: Jubilæum 2022
Lotte undersøger om Håndboldhallen er ledig lørdag den 2. april 2022 eller lørdag den 30. april 2022
– Troels skaffer kontaktoplysninger til Lotte.
Planen er fortsat Åbenhus for alle om dagen og fest for medlemmerne om aftenen.

Pkt. 8: Evt.
Troels:
Der er Den Grønne Halvmaraton – den 24. april 2022 og der mangler frivillige – det giver indtægter
til klubben.
Der er møde i Brugerrådet den 22. marts 2022, hvor der vil være sæsonfordeling 2022/2023.
Sag vedr. uanstændig opførsel overfor ABTK-spiller drøftet. Lars har taget hånd om det.
Cafeen skal i udbud, har I forslag til Liz og Jan, så send dem til Troels.
Åbenhus arrangement søndage går godt – fremmødet svinger, der er altid god og hyggelig
stemning.
Allerød Nyt bringer løbende artikler om klubben.
Motionsholdet om tirsdagen er en succes og Troels forsøger at finde en træner til ca. hver anden
gang.

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 28. februar 2022 kl. 18:00-19:00 i Lillerødhallen, inden
Generalforsamlingen - vi spiser sammen – mad fra Cafeen.

Hillerød den 5. februar 2022/referent/sekretær Lotte Harder

