Referat af Bestyrelsesmøde i BTK Triton
Mandag den 4. februar 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)
Fraværende:
-

1) Godkendelse af seneste referat
2) Punkter - udover (nedenstående til) dagsordenen
-

3) Skal vi evt. ændre rækkefølgen?
-

4) Stævne den 9-10/2 – 2013 KJ
Der er meget få tilmeldte. Kan der gøres noget for at skaffe nogle drive-in
spillere? Er der styr på det?
130 tilmeldte. Vi har ikke flere muligheder for at skaffe flere. Vi må håbe på lidt drive-in. Vi laver
lidt benarbejde resten af ugen for at skaffe flere.
30 stk. T-shirts fra Totalbanken er kommet.
De 2 helt nye borde skal gøres klar til at sættes op i hallen.
De skal bruges til divisionskampen lørdag og kan bruges til evt. finaleborde med lidt mere plads.

5) Spilleudvalget, trænersituationen – MD/DK/PA
Herunder orientering fra spilleudvalget:
– Tilmelding til DM
– Diæter for 1. holdstruppen
Trænersituation:
Det kører. DK og Pia Skov Cohen har overtaget mandag 16:30-18:00
Ole B. Jensen har meddelt at han ikke kan om onsdagen de næste par måneder. DK og Kim Palbom
har taget 3 onsdage hver. Desuden har John Juul og Emilie Juul indvilget i at deltage et par gange.
DM: Asger når sandsynligvis de 1450 point han skal ha og Kim Jensen + Ulrik Stein ønsker at
deltage på seniorsiden. Måske også Mogens Olesen.
Klubben betaler deltagelsen.

Diæter:
Vi beslutter at fremadrettet giver klubben 150 kr. pr. måltid udover morgenmad, når man er på tur.
Dvs 3 måltider på dobbeltture og 1 måltid på singletur.

6) Henvendelse fra OB - PA
Lån af borde til DM for alle i weekenden 1-3/3-2013
Asger Giversen har deltaget sammen med OB på en af deres klubture.
Borde:
Vi beslutter at vi kan låne 5 borde ud til OB. Vi har så 9 borde til dem der vil spille lørdag.
Asger:
Super at han kan deltage med dem. Vi har ikke nogen på samme alder der rejser rundt til stævner.

7) FM – evaluering - PA
FM gik godt.
Stævnet var en god generalprøve til Tritons stævne. Vi manglede dog et podie til
medaljeuddelingen. Udråb ved medaljeoverrækkelse bør stoppe spillet ved bordene. Det er trods alt
FM, så man bør ære vinderne.

8) Nyt spillesystem i Stiga divisionen (bilag 3 vedlagt) – PA
Sidste frist for kommentering er 4/4-2013
Vi er tilhænger af forslag 2. MD skriver email d.d.
Forslag 2:
Der spilles et grundspil med 3 spillere på hvert hold. Derefter vil der være et slutspil, men ikke
opryknings-/nedrykningsspil.
Nummer 1 i hver af de 2 1. divisioner spiller en oprykningskamp. Vinderen rykker direkte i
Stigadivisionen, taberen spillere om den sidste plads mod nr. 7 fra Stigadivisionen.

9) Henvendelse fra Mads Sindbjerg - PA
Ungdomsafdelingen har fået tildelt 10.000 kr. i starten af sæsonen + ekstraordinært 2500,- kr.
Alle køb skal tages fra de penge. PA svarer Mads.

10)

Henvendelse fra DIF (bilag 2 vedlagt) - PA

Idræt for alle uanset baggrund – kopi af email vedlagt som bilag 2.
Takket være en stor donation til DIF (Danmarks Idrætsforbund) fra Proctor & Gamble, får børn af
økonomisk vanskeligt stillede familier nu mulighed for at få hjælp til kontingent, udstyr, stævner
m.m.
Vi gør ikke noget aktivt for det.
Ideen lyder ganske god indtil man begynder at tænke over det. Vi bliver lidt forlegne ved det, fordi
systemet virker uretfærdigt. Vi har også ”fattige” medlemmer der betaler deres kontingent til tiden.
Hvorfor skal de så ikke ha noget. Og hvem skal bestemme hvem der er fattige? Det ligner et DIF

beskæftigelsesprojekt.

11)

Henvendelse fra SIKO ang. konsekvenser af Odense Kommunes
brugerbetaling – PA
Dialogmøde den 26/2-2013, forslag om at PE deltager.

Kontingent stigningen på 200,- kr. per medlem dækker udgiften.
Vi beslutter at vi ikke tager med.

12)

Årshjul – kopi af februar/marts er vedlagt som bilag 1

Den 20. april klubmesterskaber og den 8. april medlemsmøde
Der skal udarbejdes beretninger: formand, stævneudvalg, spilleudvalg, kasserer.
KJ ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen vil lede efter en elitespiller til afløsning.
Spilleudvalget står for ungdomsafslutning.

13)

Eventuelt

DK: mon Ole B. Jensen har tænkt på en ekstra ungdomstur. F.eks. til Nordsø Cup 27-28 april. DK
spørger Ole.

14)

Næste møde

Mandag d. 25. marts kl. 19:00

Følg med på www.btk-triton.dk

14. februar 2013 DK

