
Bestyrelsesmøde, den. 10 August 2017:

Tilstede: Kim Rasmussen, Mads Jørgensen, Morten Eslund, Michael Jensen, Mumba, Brian Jensen
Fravær: Jonathan Nielsen og Bjarne Jørgensen
Inviteret: Thomas Petersen

1) Nyt fra formanden: - Opfølgning på sommermødet, som var en god og initiativrig dag. - Flere henvendelser angående Batstart-tilbuddet, og Kim forventer at flere kigger op allerede 
ved sæsonstart. - Henvendelser fra seniorspillere, der bare vil hyggespille alene. 
 

2) Økonomi: (Kim gennemgår i Bjarnes fravær)- Forståeligt nok er der ikke sket det store på den økonomiske front henover sommeren. - Bjarne har rykket de, der skal rykkes. - Efter tidligere forslag fra Morten, vil Kim i den kommende uge hænge et skilt op med 
klubbens konto nr, så klubmedlemmer evt. kan se det på den måde. 

3) Opfølgning på opgaver aftalt ved sommermødet: - Thomas har indført datoer på stævner, holdkampe, møder osv. i kalender, på hjemmesiden, 
så medlemmer kan følge med. - Thomas har udsendt et oplæg/udkast til sponsorflyers, som alle virker yderst tilfredse med. 
(til uddeling på diverse steder som skoler osv.) Folk læser den dog lige igennem og kommer 
efterfølgende med input til ændringer. Thomas har ligeledes har ligeledes lavet en flot 
skoleplakat, som skal hænges op på diverse skoler, så de unge får øjnene op for interessen. 
(På sommermødet blev der aftalt, at Mumba skulle hænge den op) Der skal også optages en 
video med nogle af de unge, samt Mads og Jonathan, der promoverer sporten, som evt. 
kunne laves på tirsdag. - Ungdomstræning/Slagelse-samarbejde: Vi skal i den kommende sæson arbejde på at få lavet 
en masse fælles træning med Slagelse, hvor man kan skiftes lidt til at køre. - Senior/ungdomslejre: datoer står på hjemmesiden, og yderligere planlægning tages længere 
fremme. - Fredagskampe: Mumba følger op. Planen er at i hvert fald serie 2 spiller hjemme om 
fredagen.- Status på konkret ansøgning til Seas fra Thomas: Ansøgning er sendt ud, og det er nu op til 
andre folk at vurdere, om de vil støtte eller ej. Svar udsendes i september. Thomas følger op.- Status på frivilligt arbejde: Alle er enige om, at frivilligt arbejde er en god og hyggelig måde 
at tjene nogle ekstra penge til klubkassen.-- Boldholdere: Brian har bestilt, og de er på vej. 



4) Status fra sponsorudvalget: - Sponsorindtægter går som forventet, og udvalget prøver at samle penge ind til klubbens 
klubkasse som helhed. Disse penge skal dække udgifter til 1. Hold, trøjer, husleje og alle 
andre udgifter, som klubben nu har . - Mht. nye muligheder fortsætter sponsorudvalget med at finde eventuelle sponsorere. - Sponsorudvalget arbejder på at finde penge så der kan komme flere klubtrøjer. Der følges op 
på dette inden spillermøde d. 30 august. 
 

5) 1.holdet i den kommende sæson:- Der er ikke sket de store ændringer, da sæsonen ikke er gået i gang. Der  er kommet officiel 
tidsplan ud på bordtennisportalen, og første hjemmesamling 11. November. 

6) Evt.- Flyers til forældre: Forældre skal i fremtiden informeres bedre om hvordan det foregår, når 
deres børn spiller bordtennis. Evt. information om stævner, træning osv. - Vi havde forleden et godt indlæg i avisen omkring batstart-tilbuddet. Der er bred enighed 
om, at vi skal være bedre til at bruge lokalaviserne, når der sker noget i klubben. - Kontingent skal sendes ud allerede i sæsonstarten. - Mht. børneattest er der sendt ud til alle trænere. 

Referat skrevet af Mads Jørgensen


