REFERAT - BESTYRELSESMØDE
Torsdag den 24. juni 2021 kl. 18:30
Sted: Mødelokale i Lillerødhallen
Tilstede: Troels, Morten, Lars og Lotte
Fraværende: Anders og Rikke

Dagsorden:

Pkt. 1:

Referat fra forrige møde enstemmigt godkendt.

Pkt. 2:

Skiftet til Dansk Bank har været lidt op ad bakke. Det ser ud til at være
på plads nu. Kontoen i Jyske Bank vil være åben 1-2 måneder efter
skiftet.
For at sikker at al information kommer til Morten/kasseren blev det
besluttet, at oprette en mailadresse direkte til kasseren – Troels
opretter den og skriver den præcise mailadresse til os alle.

Pkt. 3:

Hillerød Lilleskole har været på besøg og en del vil gerne fortsætte
efter ferien.
Lars har kigget på den kommende sæsonfordeling mht. tider og
trænere – det ser ok ud. Når den endelig plan foreligger sender Lars
den ud.
Mht. kontingent bør vi overveje til næste generalforsamling at hæve
kontingentet lidt – vi tilbyder mange timer/tider samt har dygtige
trænere. Vi er meget billige i forhold til tilsvarende klubber fortæller
Lars.
Ungdom ønsker sig et hockey- og rundboldsæt til opvarmning og fysisk
aktivitet. Vi besluttet enstemmigt at bevilge dette og Lars indkøber det
hurtigst muligt.
Åbenhus arrangementer vil fortsætte sæson 2021/2022
Der arbejdes på at starte en pige bordtennisskole i sæson 2021/2022

3.1

Pige Pinsecampen gik godt. Der var små udfordringer i forhold til
konstellationen med tilmeldt og udtaget spillere i form af lidt for stor
opdeling ved træning og pauser. Stor succes med besøg af Mie Skov.

3.2

Klubkamp med TEAM Egedal var en succes og der er allerede aftalt, at
gentage det efter sommerferien på hjemmebane hos ABTK.

3.3

Laura og Mille deltog og blev henholdsvis nr. 2 og 10

3.4

Lars gav en status over nuværende forbrug af de 25.000 kr.

3.5

Afslutningen for ungdom den 22. juni 2021 var en stor succes med
over 40 deltagere, det blev spillet sjov bordtennis, spist mad, delt priser
ud og spillet bingo.

Pkt. 4:
4.1

Morten fortalt at Seniorafdelingen havde haft en hyggelig og god
afslutning på en anderledes sæson
Det blev aftalt, at der er sæsonstart for både Senior og Ungdom:
mandag den 16. august 2021

Pkt. 5:

Lars orienteret om at der er tilmeldt to pige hold til DT-sæson
2021/2022. Fristen for at tilmelde er rykket pga. Coronasituationen

Pkt. 6:

Lars og Troels deltog, da de endelig nåede frem. De gav et kort referat.
Mødet kan ses på Facebook og referatet læses på
https://bordtennisdanmark.dk/

Pkt. 7:

Vi gennemgik det sammen med dagsorden udsendte materiale og vi
besluttede, at Morten skal gå videre med ”Klubmodul”

Pkt. 8:

Klubtøj – udsat til næste møde

Pkt. 9:

Sponsorudvalg – udsat til næste møde

Pkt.10:

ABTK fylder 50 år den 10. marts 2022. Lars og Troels taler sammen og
laver en brainstorming inkl. økonomisk ramme. De vender tilbage til os
andre, som gerne må tænke tanker inden næste møde.

Pkt.11:

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 23. august 2021 kl. 17:30 i
Lillerødhallen - vi spiser sammen – mad fra Cafeen.

Hillerød den 30. juni 2021/referent/sekretær Lotte Harder

