
Referat bestyrelsesmøde 17. november 2020 i klubben

Til stede: Kim Formand, Bjarne Jørgensen og Jonathan Nielsen
Afbud: Stefan Cortz, Michael Jensen, Mads Jørgensen, Ricky Palm og Brian Jensen

1. Nyt fra formanden v. Kim  
a. Dato til julefrokosten fastsættes til lørdag d. 30. januar 2021 kl. 13:00. Kim kommer 

med plan, og arbejder på at holde julefrokosten ude af huset.
b. Vi skal have hentet de tre nøgler, førstehjælpskasse og nogle net fra Philip. Jonathan 

står for dette inden næste møde.
c. Kim foreslår at vi åbner fredage kl. 17:00-18:30. Bestyrelsen vedtager dette. Jensen 

skriver dette ud på hjemmesiden, og sender det videre til Facebook-gruppen. 
d. Mumba Memorial-datoen 13. marts 2021 udsendes til sponsorer. Kim står for dette 

inden næste møde.
e. Vi har modtaget et sponsorat målrettet ungdommen. Formanden ønsker at 

sportschefen kommer med oplæg til hvordan dette sponsorat anvendes bedst 
muligt.

f. Der kommer løbende flere tilmeldinger på ungdomssiden, og der bliver stadig delt 
bat ud. Dette forløber tilfredsstillende.

g. Årets klubtur aflyses grundet corona-situationen.

2. Sportslige forventninger v. Jensen  
a. Punktet udgår grundet Jensens fravær. Dette skubbes til næste møde.

3. Økonomi v. Bjarne  
a. Der udsendes yderligere opkrævninger til to nye sponsorer. 
b. Begynder-kontingent skal tilrettes på hjemmesiden fra kr. 1.100,- til kr. 1.195,-, 

Klubben opkræves et Bordtennis Danmark-gebyr på kr. 125,-/spiller. Klubben har 
besluttet at lægge de kr. 95,- af disse ind i kontingentet, så det skal på hjemmesiden 
stå som en del af det samlede kontingent, da det har skabt en række udeståender. 
Disse opkrævninger er udsendt, og Bjarne sender rykkere på disse.

c. Udestående kontingenter: Listen med udeståender runddeles, og 5 seniorer har 
fortsat udeståender. Der udover en række små opkrævninger på kr. 95,- fra 
ungdomsspillere, der har set beløbet på hjemmesiden (kr. 1.100,-) men mangler de 
kr. 95,- fra Bordtennis Danmark-gebyret. Omkring kr. 16.000,- er udestående totalt. 

4. Opfølgning på sponsoraftaler v. Kim  
a. Kim beretter om 2 nye sponsorer, begge gentegninger af tidligere sponsorater. 
b. Der er ligeledes tegnet et nyt sponsorat med en ungdomssponsor. 

5. Evt.  

a. Spillestedsudvalget: Det berettes at Kim, Brian og Jonathan var til møde med 
kommunen for 2 uger siden, og blev fortalt at vores projekt blev vel taget imod på 
det længe ventede september-møde.  

Næste møde er fredag d. 8. januar 2021 hos Bjarne. 


