Referent: John Juul Knudsen

Odense d. 1. juli 2013

Referat af møde d. 25. juni 2013
Tilstede: Per Andreasen, Susanne Hansen, Michael Demant og John Juul Knudsen
Afbud: Dan Knudsen

Punkt 1: Klubhus
Et godt positivt møde med Odense kommune, der dækkes 76 procent af udgiften (ca. 14.000 kr.).
Fornyelse af lån (Til 20 års lån)
Der regnes med en årlig udgift på 10.000 kr. på et nyt lån.
Poul Esbjerg fortsætter snakken med kreditforeningen og arbejder på at det bliver samme antal år
(20 år).
Forvaltningen snakker med skolen ang. eventuelt mere tid i gymnastiksalene.
Demant og Juulen var til SIKO møde ang. Storms Pakhus i havnemiljøet. Alle fik referat – vi skal
arbejde videre med en beskrivelse af vores behov. Ang. økonomien – så skal vi vide et eller andet
inden vi evt. binder os. Det hele lyder spændende og tidshorisonten er minimum 2-3 år. Per laver et
udkast sidst i juli/først i august. Snak frem og tilbage om eventuelle muligheder på havnen kontra
udviklingen i vores eget nærmiljø (universitet, sygehus, boliger mm.).
Kommunen er umiddelbart ikke positive omkring det projekt.
Punkt 2: Diverse
Vi er blevet spurgt om vi kan ligge lokaler til et evt. trænerkursus. Vi kan ikke d. 5. – 6. oktober
pga. årsfesten på universitetet. Vi takker nej i denne omgang.
Kort orientering om årsmødet – lidt rører i andedammen. Der var alternative folk opstillet udenfor
bestyrelsen og de kom ind. Kritik af kommunikationen, åbenheden og sammenhængskraften i
DBTU.
Punkt 3: Opstart på turneringen
Seniorudvalget starter op med møde og spillermøde i starten af august.
Skema ang. holdvalg skal sendes ud eller lægges i klublokalet.
Udvalget består af Michael Demant, Nikolaj Henriksen, Lars Bo Nielsen, John Juul Knudsen og
evt. Morten Mortensen.
Punkt 4: Næste møde
Mandag d. 26. august 2013, kl. 19.00 (eller 19.30)

