Referat af Bestyrelsesmøde i BTK Triton
Mandag den 3. september 2012 kl. 19:00 i klubhuset
Følgende medlemmer deltog:
Dan Knudsen (DK referent), Susanne Hansen (SH), Kim Jensen (KJ), og Per Andreasen (PA)
Partiel deltagelse: Kasserer u/b Poul Esbjerg (PE), Ungdomsformand Ole B. Jensen (OJ)
Fraværende:
Michael Demant (MD)

1) Bemærkninger til seneste referat
DK: Jeg undrede mig efterfølgende over hvor i regnskabet KØRETAKST indregnes. PE: Det er
under turnering. Referat fra 14. maj 2012 blev godkendt.

2) Punkter - udover (nedenstående til) dagsordenen
Ungdomsformanden ønsker at stille spørgsmål. Og svare på samme.

3) Kort evaluering af sommertræning, har det fungeret som ønsket?
SH, DK: Vi har haft godt gang i salene i sommerperioden. Tirsdag har der været fyldt i begge sale.
Og lørdag har der været 4-6-8 personer hver gang. Så alt i alt har sommerperioden været godt brugt.

4) Økonomi. Herunder opfølgning på budget, hvor er vi i forhold til
forventningerne – PE deltager forhåbentligt. Underpunkter:
Elite
Ungdom
Veteran – DK
Kassereren orienterer:
Alt ser fint ud og der er et fint halvårsoverskud.
PE gennemgår regnskabet for de første 8 måneder og det bliver godkendt.
Elite:
Uforandret.
Ungdom:
Selv om vi bruger mange penge på ungdomsafdelingen, bliver vi enige om at OJ og resten af
ungdomsafdelingen har godt styr på det og tildeler det samme beløb.

Veteran:
Veteran DT består af 4 spilledage over 3 runder. Kun første runde er både lørdag og søndag. Vi
beslutter derfor at der kun skal tildeles støtte til overnatning i første runde. 250,- kr. per person.

5) Ungdomsafdelingen orienterer
OJ: det vælter ind med børn. Har vi lokaler og tider? OJ: det der er vigtigt nu er at vi har fået 4-5
pigespillere. Det er nu hvis klubben skal ha en pigeafdeling op og stå. Er der opbakning til det? Det
er der. DK tager sig af dette.
OJ savner at klubben gør noget for at få nye spillere i den rigtige alder: 1.-2. klasse.
OJ behøver aflastning da han skal til at læse aftenkursus. OJ søger folk der kan administrere.

6) Evt. ændring af lån i klubhuset
PE: der er en restgæld på 200.000,- kr. i huset. Vi skal ha fundet ud af om vi kan lægge lånet om. PA
arbejder på sagen.

7) Årshjul
Spilleudvalget har problemer med at nå det hele. MD, OJ og Jan Ditlevsen har ikke rigtigt tid. Vi
bliver enige om at DK hjælper med at sende email ud til alle, så vi kan få turneringen sat på skinner.

8) Henvendelse fra Odense kommune om
Walk in motion: lokalt social-projekt i Odense NØ.
PA ønsker Triton til stede 1 gang om ugen i maksimalt 4 uger + opstartsdag d. 28. september 2012.
PA arbejder videre med opgaven.

9) Sportslotteri – henvendelse fra SIKO
SIKO ønsker vores deltagelse i et lotteri. Der er 8 kr. per seddel til os men ikke nogen pris per lod.
Vi bliver enige om at det IKKE er let tjente penge og afviser tilbuddet.

10)

EM i Herning i efterårsferien

Plakat sat op i klubhuset.

11) DBTU sender bander til hjemmesiden
For at reklamere for EM ønsker PA at DK sætter reklame på hjemmesiden.

12)

Orientering fra spilleudvalget - MD

MD er ikke tilstede. Men DK og KJ fortæller at der er afholdt spillermøde for de øverste 4 hold.
Alle hold er sat, såfremt der ikke dukker nye og bedre spillere op. Ungdomsholdene klares af
trænerne.

13)

Orientering fra stævneudvalget - KJ

Stævneudvalget har møde næste tirsdag kl. 19:15.
Gode ideer modtages med glæde og alle er velkomne i udvalget.
Specielt ideer til gode præmier ønskes.

14)

Næste møde

Mandag d. 1. oktober kl. 19:00

15)

Eventuelt

KJ: Det er for dyrt for klubben bare at give XXX-bolde til træning. Det bør kun være til kamp.
KJ: Energi Fyn: 17 er tilmeldte. Det er alt for lidt. Vi må gøre noget. KJ har sat en plakat op med
viser, som ”viser” hvor mange der er tilmeldt. KJ har fået sedler til at dele ud så. Derefter kan vi
bare aflevere dem til hans kontaktperson. Alle synes at det er en god idé.

Følg med på www.btk-triton.dk
10. september 2012 DK

