Referent: Jakob Kure

Søndag d. 01. november 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 19. oktober 2015. Kl. 19:00
Tilstede: John Juul Knudsen, Susanne Hansen, Dan Knudsen, Michael Demant og Jakob Kure

1. Godkendelse af referat fra møde den 13/04-2015 (medlemsmøde).
i)
Godkendt
2. Seniorudvalg v/MD og JJ.
i)
3 Fynsseriehold.
ii)
Ved uforudsete hændelser af holdtrækninger og lignende ønskes klubberne hørt om
pladsen fra FBTU.
iii)
Desuden ønskes det at de officielle udmeldinger sendes til klubben og ikke igennem
mellemparter.
iv)
Der laves grundet skader nogle om rokeringer på nogle hold for at få kabalen til at gå op,
relevante spillere hører nærmere fra seniorudvalget.
v)
Informationer til veteranerne er udsendt til første runde.
vi)
Der skal være bedre information mht. træning når DBTU låner lokaler af os.
vii)
Snejbjerg stævne medførte for 2. år i træk pokalen for den mest vindende klub.
viii)
Til klubture skal der for fremtiden aftales kørselsgodtgørelse i bedre tid, og informeres
herom. Derudover var det en god klubtur, men et godt forløb.
3. Ungdomsudvalg v/MD.
i)
Asger Giversen og Nils Petersen sendes på K1-trænerkursus i Faaborg.
ii)
Holdene til tuneringen er sat.
iii)
Der var god hjælp til det afholdte pointstævne. Desuden søger vi om et ekstra pointstævne
den 31. januar.
iv)
En ekstra træner onsdag søges.
v)
Nogle spillere har været til FBTU-lejr i Vejle med succes. Nick Tran har fået dispensation til
deltagelse i JBTU top 8. Der søges om støtte i støtteforeningen.
4. Samarbejde med Ejerslykkeskolen v/JJ.
i)
Ansøgning afsendt og afventer svar fra kommunen.
ii)
Klubben råder over alle penge der gives fra kommunen, hvor materialer og lønning skal
dækkes, når samarbejdet ophøre er materialerne derfor ejet af BTK Triton.
iii)
Træner aflønnes med halvdelen af det der er givet fra kommunen til dette.
iv)
Jakob Kure er i første omgang træner.
v)
Der indkøbes to borde til formålet.
5. Økonomi.
i)
Der er bevilget støtte fra kommunen til renovation af klubhuset.
ii)
Der indkøbes 4 nye borde udover de borde som købes til brug på Ejerslykkeskolen. Michael
og John sørger for leverandør.
6. Status på klubtøj.
i)
Klubtøjet sorteres og sendes til tryk. Folk skal hurtigt levere utrykt klubtøj tilbage hurtigst
muligt.
7. Sponsorarbejde.
i)
Sponsorer der ikke betaler til klubben skal ikke på klubbens officielle udmeldinger.
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8. Årshjul.
i)
Stævneplakaten er klar til at blive udsendt..
9. Evt.
i)
Der blev talt om klubben skal afholde et stævne uden rating.
10. Næste møde.
i)
16. november 2015.
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