Referat af Bestyrelsesmøde i BTK Triton
Mandag den 19. november 2012 kl. 19:00 i klubhuset
Følgende medlemmer deltog:
Dan Knudsen (DK referent), Susanne Hansen (SH), Kim Jensen (KJ), og Per Andreasen (PA)
Michael Demant (MD)
Fraværende:
Ingen

1) Godkendelse af seneste referat
Ingen bemærkninger.
Object1

2) Punkter - udover (nedenstående til) dagsordenen
DK: Sponsorer

3) Skal vi evt. ændre rækkefølgen?
-

4) Bookning af lokaler for sæsonen 2013 / 2014
–

Sidste frist er den 1. december – skemaer vedlagt

Vi beslutter at søge følgende tider:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

16-22 Vest
16:30-22 Øst
19-22 Vest
17-22 Øst
17-22 Vest
17-22 Øst
16-22 Vest
17-22 Øst
16-18 Vest
13-17 Vest
13-17 Øst
-

DK sender til John Juul via email. 1. december er deadline. Juul kan måske svare på spørgsmål?

5) Økonomi – PE har lovet at fremsende en status
Kassereren meddeler at alt er OK.

6) Køb af nye borde – status
•

Støtteforeningen er indstillet på at yde tilskud til to nye borde.

Borde er kommet. 2 stk. Donic Delhi.

7) Årshjul
Der er styr på tingene.

8) Orientering fra spilleudvalget - MD
SH: Flytning af kampe til andre dage end tirsdag+torsdag er forbudt. Det bør meddeles på
hjemmeside. DK: Det står under ”holdleder”. MD: Jeg er kontaktperson på ændringer af kampe.
Alle holdlederne skal kontakte mig ved ændringer af kampdage.
Vi bliver enige om at MD understreger dette overfor holdlederne ved at sende en email til dem.
MD: Udvalget bør splittes op i 2, som vi havde førhen. Et ungdomsudvalg og et seniorudvalg. Vi er
alle enige. MD tager hånd om dette.
MD: Vi søger en træner til mandage 16:30-18:00 efter nytår. DK lægger dette på hjemmesiden.
DK: Vi skal ikke ha 4 trænere på til 24 unger, som jeg har prøvet. Godt nok med Asger som den
ene, men han virkede også som hjælpetræner den dag. PA+KJ: Korrekt. Det må og skal kun være en
træner pr. sal. Inklusiv hjælpetræner.
MD: Kim Palbom og Asger Giversen har været på DBTU trænerkursus i Faaborg.
MD: Der vil blive indkaldt til spillermøde for førsteholdstruppen, snarest muligt. Årsag er at
klubben har fået en indmeldelse af en ny spiller der kan gøre sig på førsteholdet. På nuværende
tidspunkt er det dog uklart om vedkommende stiller op i denne sæson.
MD: Udvalget har travlt med at tilpasse holdene efter frafald og tilgang af diverse spillere:
Andreas Dyrehauge – stoppet (hold 9)
Michael Gotthard – flyttet til hold 6, i stedet for hold 4
Kenny Petersen – tilgang på hold 5
Per Andreasen – skal søges om nedrykning til hold 9 hos FBTU, da han har spillet på hold 5
Allan Steffensen - ?
DK: Er der styr på ungdomshold? SH: Har set at de spiller og vinder en del.
KJ: Der er et meget beskedent fremmøde til Elitetræning. Det er meget skuffende. Desuden er der
alt for lidt tid til eliten. Er det en mulighed at vi kan træne samtidig med ungdommen, også for at
vise hvordan man spiller bordtennis til inspiration?

PA: Det er Ole B. Jensen der skal spørges.
MD: Juleturneringen skal afvikles 8. december. Henrik Dyrehauge vil gerne være med. PA+DK
hjælper til afvikling af turneringen.

9) Orientering fra stævneudvalget
KJ: Plakater er trykt og lagt ud til folk, der fordeler til Tyskland og diverse klubber. Der er ingen
afklaring på de små detaljer som vi diskuterede ved sidste møde. Ellers alt OK.
PA: I må sige til hvis udvalget får problemer vi skal ha løst.

10)

Sponsorer

DK: Totalbankens reklame lægges på toppen af stævnesiden.
Generelt: Bestyrelsen har ikke fundet personer der ønsker at deltage i et sponsorudvalg. Udvalget
bliver altså ikke til noget foreløbig.
Såfremt der er nogle personer i klubben der har ideer og kræfter til at skaffe sponsorer ad-hoc, er I
velkommen til at kontakte bestyrelsen.

11) Eventuelt
SH: hvordan går det med arkivet? MD: Har ikke gjort noget endnu. Men jeg når det inden jul.
MD: Jeg vil lave en Facebook-gruppe til klubben, som jeg administrerer. Så kan DK tag sig af
hjemmesiden. DK: God idé. Så får jeg vores forum fjernet fra hjemmesiden, og et link til Facebook.

12)

Næste møde

Mandag d. 7. januar kl. 19:00

Følg med på www.btk-triton.dk

26. december 2012 DK

