REFERAT - BESTYRELSESMØDE
Tirsdag den 11. maj 2021 kl. 19:00
Sted: Mødelokale i Lillerødhallen
Tilstede: Troels, Morten, Anders, Lars og Lotte
Fraværende: Rikke

Dagsorden:

Pkt. 1:

Referat fra forrige møde enstemmigt godkendt.

Pkt. 2:

Besøg fra Allerød Kommune – Jakob/ Leder af fritidsområdet og
Amalie/ udviklingskonsulent. De fortalte hvad deres rolle i kommunen
er og hvordan vi kan samarbejde med dem. Bla. via forskellige
aktiviteter mht. at skaffe flere medlemmer samt gøre mere reklame for
ABTK.

Pkt. 3:

Klassekampen 2021 er aflyst
Jesper Andersen vil gerne være sponsor et år mere, Anders
undersøger om der findes en formel skriftlig kontrakt.
Nøglebriklisten gennemgået. Lotte sørger for det videre arbejde med
nøglebrikkerne.
Lotte har fået undervisning i booking systemet på Foreningsportalen.
Alle kontaktoplysninger diverse steder er ajourført.
Troels har ikke hørt afbud fra Rikke og vil derfor tage kontakt til hende.

Pkt. 4:

Sæsonfordeling for 2021-2022 - der bliver samme fordeling/tider som
indeværende sæson.

Pkt. 5:

Ungdom – Trænerne har de sidste uger noteret, hvor mange spiller der
møder op på de ikke så øvede hold og det påtænkes at nedlægge det
tidlige mandagshold grundet meget lavt fremmøde.
ABTK Ungdom har modtaget 6.000 kr. fra Always og de bliver brugt til
en Pinse pige camp med spillere fra både ABTK og andre klubber i
samarbejde med ungdomslandstræneren Magnus Mallander
ABTK har søgt DGI DIF om en pulje penge og vi har modtaget 25.000,- pengene skal bla. bruges på bolde, bat, net etc.

Pkt. 6:

Senior – De er kommet godt i gang og der har ikke været nogle
udfordringer i forhold til fremvisning af Coronapas. Mandag den 17. maj
2021 afholder de en lille hygge turnering med efterfølgende spisning.

Pkt. 7:

DT for sæsonen 2021-2022 – Lars er i gang med at undersøge hvor
mange og hvem, som skal tilmeldes som hold og i hvilke grupper. Mere
info ved næste møde.

Pkt. 8:

Årsmøde i BTDK – Troels og Lars deltager.

Pkt. 9:

Administrationssystem – Morten har kigget på og sammenlignet tre
systemer. Morten fremsender sit materiale til alle og det drøftes igen på
næste møde.

Pkt.10:

Klubtøj - der skal undersøges, hvad der er af beholdning samt hvilke
aftaler, som der er indgået med Ramberg. Desuden om der ligger
bestillinger, som ikke er iværksat. Anders tager kontakt til Lars R.

Pkt.11:

Sponsorudvalg – udsat til næste møde.

Pkt.12:

Jubilæum 2022 – udsat til næste møde

Pkt.13:

Evt. - Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 24. juni 2021 kl. 19:30
– sted: Lillerødhallen - mødelokalet vedsiden af Caféen er booket.

Hillerød den 13. maj 2021/referent/sekretær Lotte Harder

