Referent: Dan Knudsen

Odense d. 10. november 2013

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. december 2013
kl. 19:30
Tilstede: Per Andreasen, Susanne Hansen, John Juul Knudsen, Dan Knudsen (ref.)
u/bestyrelsen: aktuelle landstræner Christoffer Petersen
Afbud: -

Punkt 1: Godkendelse af referat fra møde den 4/11-2013
OK. Mødet blev udsat fra 28/10 til 4/11 pga stormen.
Punkt 2: Andre punkter end nedenstående til dagens møde
Punkt 3: To emner til diskussion med Christoffer Petersen
1. Egne spillelokaler, hvordan kommer vi videre?
2. Fastholdelse af ungdomsspillere?
Først og fremmest fik vi i Triton stor ros for vores ungdomstræning. Den aktuelle landstræner
Christoffer P. var med til træningen fra kl. 16:30 – 19:30, hvor han gav ny inspiration til trænerne
og ikke mindst børnene.
Mht. vores 2 diskussionsemner var Christoffer som repræsentant for DBTU, klar med opbakning fra
DBTU til lokale-forhandlinger med Odense Kommune. PA kontakter DBTU-kontoret når vi har
overstået vores 2 stævner i det nye år.
Fastholdelse af spillere blev diskuteret. Bl.a. vores gode forsøg på pigebordtennis sidste år. Som dog
ebbede ud. Måske bl.a. pga vores manglende indsats på at få endnu flere piger, da der helt sikkert
vil være frafald løbende. Det burde vi måske prøve igen ved lejlighed.
Og hvordan gode lokaleforhold hænger sammen med antallet af medlemmer i en bordtennisklub.
Alt i alt en glimrende diskussion med DBTUs repræsentant. Vi ser frem til et nyt visit en anden
gang.
Punkt 4: Stævne i februar – plakat og aktivering af tilmelding
Vi forsøger at være færdig 8. december. PA kontakter Poul Esbjerg.
Punkt 5: FM til januar - status
FM stævneplakat laves af DK ifølge aftale med Barkler fra FBTU.
Vi skal ha hentet podiet ved Idrætshallen torsdag eller fredag.
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Punkt 6: Juleturnering – er der styr på det ?
Vi laver 5-kamp som sidste år. JJ, SH, MD og DK.
Punkt 7: Seniorudvalg
Førsteholdet ønsker stadig at bestyrelsen styrer holdsammensætningen. Det gør vi så.
Der bliver lidt rokeringer på holdene i den fynske holdturnering, senest efter jul.
Punkt 8: Ungdomsudvalg
Aktuelle situation diskuteret.
Vi laver en super ungdomstur til Ribe stævne.
Ungdomsudvalget fokuserer på stævner og ny holdturnering i nærmeste fremtid.
Juleafslutning er lige om hjørnet d. 18. december.
Punkt 9: Sponsorarbejde
1. Albanifonden – afslag på 14.000 kr. til nye bord – ØV
2. Hvad gør vi i forhold til Cafe Olivia (Steffen Steffensen)?
3. Andre tiltag.
Afslag fra Albani, men vi prøver igen.
Cafe Olivia tager PA sig af.
MD tager sig af Adidas. Der er bestilt prøvetøj som man kan se i klubben.
Det vil ligge der til ca. 1. marts. Evt. tøjbestilling er ikke aktuel før der evt. laves en aftale herefter.
Priser kan vi ikke sige noget om i øjeblikket.
Fordelen er at man selv kan designe tøjet efter klubbens ønsker og farver.
Men med en leveringstid på ca. 3 måneder eller mere.
Punkt 10: Årshjul
Punkt 11: Trænerlønninger
Berettigede trænere:
Ole B. Jensen
Mads Sindbjerg
Dan Knudsen
Asger Giversen
Michael Demant
Lars Bo Nielsen
Punkt 14: Diverse
Punkt 15: Næste møde
Næste møde er fastlagt til mandag d. 6. januar 2014

