Referat af Bestyrelsesmøde i BTK Triton
Mandag den 25. marts 2013 kl. 19:00 i klubhuset
Følgende medlemmer deltog:
Dan Knudsen (DK referent), Susanne Hansen (SH), Per Andreasen (PA), Michael Demant (MD),
Kim Jensen (KJ)
Partiel deltagelse: kasserer ufb. Poul Esbjerg (PE)
Fraværende:
-

1) Godkendelse af seneste referat
-

2) Punkter - udover (nedenstående til) dagsordenen
FM 2014.

3) Skal vi evt. ændre rækkefølgen?
-

4) Økonomi, regnskab for 2012 er udsendt af PE og han gennemgår det på
mødet. Revisorerne gennemgår regnskabet umiddelbart inden mødet, så
det skulle være klar til underskrift på mødet
Revisorerne har godkendt regnskabet og regnskabet underskrives af bestyrelsen efter
gennemgangen.
PA: vi har valgt at stoppe omlægning af klubhuslånet. Af flere grunde hvoraf evt. flytning til nye
lokaler spiller ind. Vi står mere frit ved at få afviklet vores gæld i stedet for at forlænge den.

5) Orientering fra Spilleudvalget, herunder afholdelse af KM d. 20/4
Skidt at fynsserien ikke kan rykke op. Kampen mod Højby hvor vi stillede med 2 reserver gjorde
udslaget. S1 gik som forventet. S2 missede hold 6 oprykning pga for mange forskellige spillere.

Ungdoms DM: 2 spillere Asger + Oliver S. er berettigede. Vi sender Ole B. Jensen med som
holdleder.
Vi er nok trænere men flere er ønskeligt. Det vi mangler er tider. KJ: måske også fra kl.15 hvor en
forældre/nøgleholder åbner. Men uden træning.
KM13 plakat mangler at blive sat op.
DK+SH: Vi kan lave en doubleturnering i år. Vi har torsdag d. 18. før KM. Fredag er afsat til en
anden klub. MD: så lad os lave 3 rækker. DK tager sig a dette.

6) Evaluering af stævnet, KJ referat vedlagt
Stævneudvalget+PA har lavet en evaluering af stævnet og er fremkommet med en ønskeseddel på
nye tiltag man kan lave til næste år. Den blev gennemgået.
Bl.a. mener udvalget at vores Tritonteria navn er for indviklet hvis der kommer tyskere hertil, så
navnet bør ændres til ”Cafe Triton”. Der bør være underholdning lørdag. Lavere og mere ensartede
gebyrer. Mere reklame om stævnet og på stævnedagene skal der sættes skilte op udenfor.
Og ikke mindst en ny dato. Vi ligger oven i vinterferien i jylland/sjælland.
DK: jeg mener man skal tag ét gebyr for single+double. Det er kedeligt at folk ikke deltager i
double når de nu er der alligevel. I double er man kun garanteret én kamp, så det er forholdsvist
dyrt.
PE: Torben Pedersen+SH+PE+John Juul burde ha været med til et evalueringsmøde. Sådan som
mødet er afholdt har der ikke været deltagelse af de faktiske personer der sørger for gennemførelsen
af stævnet.

7) FM 2014
PA: FBTU har spurgt om vi vil lave stævnet igen. Vi skal give besked inden 1. maj.
Det skal afklares på næste møde.
Der skal laves om på rækkerne så der er lige mange kampe lørdag og søndag.

8) Medlemsmødet d. 8/4. Er vi klar?
Vi aftaler at tilsende skriftlige referater til bestyrelsen senest lørdag d. 6/4.
Vi aftaler at mødes kl. 17:00 mandag d. 8/4.
KJ takker af fra bestyrelsen efter mødet.
Bestyrelsen har fundet og indstiller et nyt medlem.

9) Mads Sindbjerg (MS) fremlægger sine visioner for klubben
MS har emailet med formanden om sine visioner:
Sponsorer:
MS har kontaktet Michael Larsen m.fl. for oprettelse af sponsorudvalg. Flere har sagt ja til dette.
Det skal være nogle sælgertyper der har nemt ved at banke på døren hos firmaer.
Formanden bør være kontaktperson til udvalget.
Supersælger:
Man kunne overveje at give ”provision” til de sælgere der får noget hjem til klubkassen.

Træning af ungdom:
Der bør ikke mangle udstyr. F.eks. mangler der netop nu bolde. Vi bør finde en metode/person der
klarer dette.
Vi bør lave klubtur til tyskland. Der er masser af stævner dernede.
DBTU skoleturnering kan give indtægt til promovering af bordtennissporten.
Vi mangler træning til trænere. Inspiration. F.eks. Allan Bentsen som træner en enkelt dag osv.
Vi bør søge et rum på skolen hvor vi kan ha borde stillet op permanent.
Vi trænere har ikke formået at snakke sammen og følge en rød tråd.
DK: MD og jeg forsøger at lave nogle holdkampe her sidst på sæsonen så de kan få det prøvet.
PA: Vi skal huske at få opdelt i ungdomsudvalg og seniorudvalg.
PA: En dag i april skal trænere+bestyrelse sætte sig sammen og evaluere træning og lave en plan for
næste sæson.
Vi aftaler at det skal være mandag d. 22. april kl. 19:00

10)

Ungdomstur til f.eks. Nordsø Cup - DK

DK+MD: det bliver Snejbjerg 17.-19. maj eller 10.-12. maj. Fællestræning og turnering med
minimum 3 klubber.
Vi kigger mod tyskland til næste år forhåbentlig.

11)

Fælleskøb af klubdragt - DK

Vi laver et nyt fællesindkøb og spørger Ole om han vil stå for det igen. Man får 100 kr. i rabat hvis
man tilmelder sig El-ordningen samtidig. Én rabat pr. husstand. DK tager sig af dette.

12)

Endelig afklaring om tirsdagstræning/turneringskampe

En løsning bliver diskuteret og PA melder den ud.

13)

Årshjul – kopi af april/marts aktiviteter er vedlagt

Fodbold slettes.
Albani tekst slettes.
John Juul tager liste med haltider med til træningsmøde i april.

14)
Nyt medlem til bestyrelsen – KJ ønsker at trække sig. Alle bedes
tænke over kandidater
En kandidat bliver spurgt og vedkommende siger ja. Bestyrelsen har altså en de kan pege på.

15)

Næste møde

Mandag d. 08. april kl. 17:00
KJ laver afskedsmad.

16)

Eventuelt

-

Følg med på www.btk-triton.dk
03. april 2013 DK

