Referent: Jakob Kure

Søndag d. 07. juni 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 27. maj 2015. Kl. 18:30
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. Andre punkter end nedenstående til dagens møde
i)
Opsamling af FBTUs repræsentantskabsmøde (punkt 8)
3. Skal vi evt. ændre rækkefølgen.
i)
FBTU kommer ind som punkt 8 og rykker resten af punkterne.
4. Organisationsplan v/MD.
i)
Organisationsplanen er næsten færdig, og den behandles til næste møde.
5. Seniorudvalg v/MD og JJ.
i)
Mere uddeligering af arbejdsopgaverne i seniorudvalget.
ii)
Et nyt medlem til seniorudvalget ønskes, desuden ønskes det at holdlederne selv tager
mere ansvar for at skaffe reserver.
6. Ungdomsudvalg v/DK.
i)
Michael har styr på afslutningen for ungdomsspillere.
ii)
En ”tovholder” til ungdomsudvalget ønskes.
iii)
Der er givet et ønske fra trænergruppen om at nogle af klubbens spillere fra serie 1 og
opefter kan komme at sparre med de bedste ungdomsspillere en gang imellem.
7. Målsætninger for klubben.
i)
I ungdomsudvalget bliver der på nuværende tidspunkt arbejdet på en længere sigtet
målsætningsplan.
ii)
For seniorhold er der en del hold der er blevet skubbet ned, derfor er målsætningen på
seniorsiden at en del hold rykker op.
8. Opsamling FBTUs repræsentantskabsmøde.
i)
Bestyrelsen udtrykker optimisme omkring den nye bestyrelse i FBTU.
ii)
Vores forslag omkring ændringer i den fynske holdturnering blev modtaget meget negativt,
og det virker usandsynligt at der kan findes opbakning til et sådant forslag.
9. DBTUs årsmøde d. 13/06-2015.
i)
Der ønskes stadig mere åbenhed, især omkring de forskellige udvalg.
ii)
Efter stor debat på de sociale medier blev ratingsystemet diskuteret, og bestyrelsen er
positive over det nuværende system og ønsker ikke ændringer.
10. Økonomi.
i)
Trænerlønningssatser bestemmes på næste møde.
11. Status på klubtøj.
i)
Klubtøj sendes til tryk den 28. maj 2015.
12. Sponsorarbejde.
i)
En mulig sponsor har udvist stor interesse. Michael arbejder videre med dette.
ii)
Medlemmer der er interesseret i at udføre et stykke arbejde mht. sponsorer indkaldes til et
møde.
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13. Årshjul.
i)
Spilletider bibeholdes.
ii)
Juletuneringen holdes den 12. december 2015. (Der er søgt om fri fra DT-kampe i denne
weekend. (Hvis der gives kampe til os, kan datoen evt. flyttes.)
iii)
Klubmesterskaberne afholdes den 16. april 2016.
14. Evt.
i)
Der bliver søgt om afholdelse af en veteran DT runde.
15. Næste møde.
i)
10. august 2015.

