Referent: Dan Knudsen

Odense d. 20. januar 2014

Referat af bestyrelsesmøde d. 6. januar 2014
kl. 19:00
Tilstede: Per Andreasen, Susanne Hansen, John Juul Knudsen, Dan Knudsen (ref.), Michael Demant
u/bestyrelsen: Kasserer Poul Esbjerg
Afbud: -

Punkt 1: Godkendelse af referat fra møde den 2/12-2013
Punkt 2: Andre punkter end nedenstående til dagens møde
Odense kommune invitation til ”Frivillighedsdag”.
TV i klubhus sagt op.
Punkt 3: FM næste weekend - PA
Hvem gør hvad ?
Hvad mangler ?
PA henter et podie. Idrætshallen eller UNI.
DK lægger program osv. ind på hjemmesiden.
Vi har kun forhallen til cafe. JJ informerer.
Bordopsætning kl. 19:30. Klubhus kl. 18.
Vi mødes kl. 8 lørdag.
Punkt 4: Stævne i februar - PA
Hvordan får vi budskabet ud / reklameret for stævnet ?
Hvem gør hvad ?
Hvad mangler ?
PA sender til tidligere klubber der har haft klubture.
Samme folk er med.
Punkt 5: Økonomi – PE
Alt OK. Der er penge i kassen.
Punkt 6: Medlemsregistrering - PE
Vi er nogenlunde samme antal som sidste år.
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Punkt 7: Juleturnering – evaluering DGK, JJ og SH
Der bør ikke være divisionskamp til en seriøs juleturnering.
Maksimalt 3-kamp hvis der skal være flere aktiviteter.
Frokost bør være fastlagt.
Bedre præmier.
Dommerbord i gymnastiksalen. Det var bedre sidste år.
Der bør laves noget seriøst og så noget hvor børn og begyndere kan være med.
Nyt koncept kunne være at man spiller til 21 med 5 server til hver, og evt. lave det til
handicapturnering så alle kan være med.
Punkt 8: Ungdomsudvalg – DGK
Vi kører videre med 4 hold i ungdomsrækkerne.
Tina Christensen er indtrådt i ungdomsudvalget. Det er Søren C. Andersens mor.
Fantastisk tur til Ribe med 16 unger og 4 ledere.
Juleafslutning med ca. 45 deltagere, som blev afholdt som familiedag med bordtennis for hele
familien og herefter varm kakao/gløgg og æbleskiver i klubhuset.
Punkt 9: Sponsorarbejde
MD vil prøve at få gang i et sponsorudvalg.
Punkt 10: Årshjul
Gennemgået og der er styr på det.
Punkt 11: Odense kommune ”Frivillighedsdag”.
Civilsamfundsstrategi-mødet deltager vi ikke i.
Punkt 12: TV i klubhuset er sagt op.
JJ tager henvendelse til Støtteforeningen for yderligere information.
Punkt 14: Diverse
Vi tilbyder at betale startpenge til berettigede spillere ved DM i bordtennis.
Punkt 15: Næste møde
Næste møde er fastlagt til mandag d. 3. februar 2014

