Nykøbing, den 7-12-2018

Referat af bestyrelsesmøde 27-11-2018 kl.18.00
I Idrættens Hus, 2605 Brøndby
Deltagere: Peter Stilling, Stig Jensen, Mikael Mikkelsen, Erik Pedersen og Hans Schwaner(ref.)
Afbud: Ingen

Dagsorden:
1.

Sidste referat
Intet

2.

Siden sidst
Der har været afholdt rep.møde, hvor Erik Pedersen og Michael Mikkelsen er valgt ind i
bestyrelsen. Erik med særligt ansvar for borddepotet

3.

Økonomi
Klubkontingent, medlemskontingent og holdturnering er afsluttet. De to første holder
budgettet, mens holdturneringen er ca. 7.000,- kr. under budgettet.

4.

Nyt fra borddepot
Der er foretaget delvis reparation af vognene, ligesom der fremskaffes yderligere materiale til
reparation af resterende vogne. Dette forventes foretaget i forbindelse med 2mandsmesterskabet i Allerød. Erik P. får bekræftet dette i uge 51.
Borddepotet er flyttet til Glostrup. Pt. er der ingen skriftlig aftale med opbevaringsstedet, men
Peter T. og Erik P. er i gang med at fremskaffe en sådan. De er dialog med Kenneth Bjarnason,
Direktør fra HFLYT.
Pt. er der placeret nogle vogne og borde i Dalby. Bordene er i god stand. Der aftales nærmere
med adgangen til disse borde med Dalby.
Pt. er der 26 – 27 brugbare borde i borddepotet.

5.

Nyt fra udvalgene
Spilleudvalget:
17 personer har deltaget i Ängby inklusiv forældre og 10 personer i Niedersachsen. Begge lejre
og tilhørende stævner er forløbet ok.
-/2

-2Derudover har spilleudvalget været samarbejdspartner i forbindelse med afvikling af
pigelejren i Allerød.
Der har været planlagt tre seniortræningslejre, som desværre er blevet aflyst. Spilleudvalget
arbejder pt. på at finde nye muligheder for afvikling af disse lejre.

6.

Ny struktur i bordtennis Danmark
Dialog vedrørende det netop afholdte ledermøde vedrørende ny struktur bordtennis i Danmark.
Den nuværende struktur med DBTU i toppen med fokus på eliten samt lokalunionerne på
niveauet under med fokus på subeliten og bredden skønnes at være tilfredsstillende.
Klubberne anbefales at give deres mening til kende ved den kommende høring fra DBTU.

7.

Eventuelt – herunder fastsættelse af næste møde
Der inviteres en med fra TU til næste bestyrelsesmøde for at styrke kontakten mellem TU og
bestyrelsen.
Formanden udsender mulige datoer vedrørende næste bestyrelsesmøde

