Referat af bestyrelsesmøde d. 22/10-14 kl.19
Tilstede: John Juul, Per Andreassen, Susanne Hansen og Michael Demant
Referent: John Juul
Afbud: Dan Knudsen
Punkter på dagsordenen:
1. Godkendelse af sidste referat fra d. 15/09-14.
• Referatet er godkendt enstemmigt.
2. Andre punkter til dagens møde
• Ikke andre punkter.
3. Evt. ændring af rækkefølge
• Nej.
4. Seniorudvalget v/MD og JJK - herunder holdturnering og tilmeldingerne
• Den fynske holdturnering er i gang, alt er gået fint i 1. runde. Michael Demant skal
huske at få tingene lagt ud, så John Juul kan blive mere involveret.
• I DT-runden d. 24./25.-10-14 ser holdene ud som følger:
o 1. holdet – Carsten, Ole, Nicolai og Ulrik (begge dage)
o 2. holdet
• Lørdag – John Juul, Tonny, Kaspar og Kenny
• Søndag – John Juul, Kaspar, Kenny og Jakob Kure
• Begge hold har fået besked via SMS
• Kort snak om mandagstræningsholdene ang. brug af hvilke sale.
5. Ungdomsudvalg v/MD
• Træningen er godt i gang og der skal niveaudeles, dette sker snarest eller senest til
nytår.
• 6 hold tilmeldt FBTU’s turnering, hvilket er meget flot.
• Turneringen går i gang i næste uge.
• Bestyrelsen prioriterer at træningen niveaudeles hurtigst muligt.
• Pt. er der trænere nok.
6. Lys i Gymnastiksalene – status – v/JJK/PA
• Per Andreasen har skrevet en mail til pedellen.
• Lyset er i orden senest ved juletid (ifølge pedellen)
• Klubben skal helst have besked senest 2 uger før, idet vi skal have flyttet kampene –
dette giver klubben visse problemer.
• Der har været arbejdsdag hvor borde og net er blevet efterset (gulvet blev også
vasket).
7. Klubtur til Snejbjerg v/SH
• Alletiders klubtur til Snejbjerg – hvor toppen af poppen var den vundne pokal, for
flest vundne kampe, for en klub.

• Mange fik præmier og medaljer med hjem – en succes der gerne må gentages.
• Alt klappede – lige fra mad til transport.
• Ingen konflikter, gode vibes blandt børnene hvor der overhovedet ingen problemer
var.
• Klubben bevilliger én single og én double til Faaborgs stævne til alle ungdomsspillere.
• Der er købt nye begynderbat til klubben – der bliver sat numre på battene, så man kan
låne dem
8. Status sponsorarbejde v/MD
• Intet nyt og dog – vi mangler en/eller flere indpiskere som kan få sat noget i system.
(Per Andreasen snakker med eventuelle emner evt. Poul Erik Skælbæk og Poul
Esbjerg)
• De personer som har meldt sig, er mere inspiratorer, som gerne vil finde 1-3 sponsorer
– men der skal også gang i rugbrødsarbejdet.
• Bestyrelsen så gerne at støtteforeningen evt. kunne være lidt mere aktive.
9. Tritons stævne – vi skal til at lave de indledende øvelser v/PA
• Per Andreasen henvender sig til bordtennisportalen og får vores stævne til at figurere.
• Vi laver et stævne som vi plejer, idet at bestyrelsen gerne ser nye tiltag, men der er
andre vigtigere opgaver pt.
• Per Andreasen tager fat i Poul Esbjerg mfl. og afholder et møde d. 03/11-14 kl. 19.
• Priserne holdes på sidste års niveau, dog lidt snak om doublepriserne.
10. Klubmesterskaber og Juleturnering – kan vi holde os fra d. 25/04-15? v/PA
• Juleturneringen bliver d. 13/12-14.
• Klubmesterskaberne bliver d. 18/04-15.
11. Årshjul, se medsendt notat – er der noget vi mangler?
• Der er tjek på tingene hvad angår de forskellige arrangementer og andre tiltag.
12. Henvendelse fra Mads Sindbjerg, se medsendt mail – v/PA
• Bestyrelsen har drøftet Mads’s mail og Per Andreasen sender et svar.
13. Næste møde
• Bliver d. 17/11-14 kl. 19

