Referent: Dan Knudsen

Odense d. 30. december 2014

Referat af bestyrelsesmøde d. 15. december 2014
kl. 19:00
Tilstede: Per Andreasen, Susanne Hansen, John Juul Knudsen, Dan Knudsen (ref.), Michael Demant
Afbud: -

Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde
OK.
Punkt 2: Økonomi – PE giver en status
Regnskabet blev gennemgået. Et mindre underskud er forventet, med 2 divisionshold.
Punkt 3: Seniorudvalg v/MD og JJK
Alt går som forventet spillemæssigt.
FBTU-sag: Fjordager har håndteret det fint og undskyldning modtaget af spiller.
Seniorudvalget skal informeres straks ved lignende sager.
Punkt 4: Ungdomsudvalg v/DK
Vi tilmelder det 7. ungdomshold her i foråret.
Juleafslutning med æbleskiver og familiedag afholdes onsdag d. 17. dec.
Punkt 5: Trænerlønninger
Efterårets budget for trænere aftales.
Ungdomsbudget er på 9000 kr.
Seniorbudget er på 1500 kr.
Punkt 6: Evaluering – juleturnering
Handikapturneringen var meget positiv.
Alle skulle kæmpe maksimalt for at vinde kampe.
Ungdomsspillere og motionister må gerne ha lidt længere til sejr.
Måske kan man justere så man minimum skal vinde 11 bolde for et sæt.
F.eks. vil et handicap på +12 gøre at man starter på +10 og modstanderen starter med 2 mindre end
ellers. Derved skal alle vinde minimum 11 bolde for at vinde et sæt.
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Punkt 7: FM Hvem deltager/tilskud
Alle får 1 single.
Punkt 7: Lys i hallen – status – JJ/PA
Vestsalen er færdig. Østsalen bliver lavet i uge 3.
Det ser meget fint ud. Kraftig forbedring af lux, men blåt lys.
Punkt 7: Status sponsorarbejde v/PA
PA ønsker at træde ud af bestyrelsen ved kommende Medlemsmøde/Generalforsamling.
Herefter tilbyder PA sig som aktiv medarbejder i sponsorudvalget.
Emilie JK og Mads S har igangsat indledende arbejde.
Punkt 7: Klubtøj - MD
Klubtøj indkøbes snarest til divisionsspillerne.
Tilbud sendes ud til klubbens medlemmer.
MD spørger DBTU om begrænsninger på sponsorreklamer.
Punkt 7: Tritons stævne – PA
Vi næsten færdige med plakat.
PA har allerede lagt rækker ind på bordtennisportalen.
Punkt 7: MD har forslag til nyt spillested
PA kontakter kommunen.
Punkt 8: Årshjul – er der noget vi mangler? - PA
Punkt 9: Eventuelt
13. april afholdes Medlemsmøde/Generalforsamling kl. 19:00 (bestyrelsen kl. 17:30)
18. april afholdes klubmesterskaber.
Punkt 10: Næste møde
Mandag d. 19. januar 2015 kl. 19:00

