
Indkaldte:  Jesper, Janni, Ivan, Jasim, Stig, Michael, Karsten, Flemming, Astri og Pernille

Deltagere: Jesper, Janni, Ivan, Jasim, Stig, Karsten, Flemming, Astri, Pernille (Michael)

Mødet: Torsdag den 5/9 kl. 17.30 i klublokalet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat-opfølgning fra sommerstrategimødet.

Referatet godkendt. Vi bruger og arbejder efter målsætningen og laver en opfølgning på dette
ved næste sommermøde.

2. Sket siden sidst.

Jesper har talt med Lars Holm Jensen om at afholde DM i bordtennis for politiet. Skolerne
benytter hallen og Jesper undersøger om vi må spørge de aktuelle skoler, om de kan undvære
pladsen i dagene 31/3+1/4 2020.

CVO ligger 15-17/5 2020. Der kan ikke afholdes fest på Løjtegårdsskolen, så Jesper booker
Pilegårdsskolens festsal – der er et lille køkken i forbindelse med salen. Salen kan rumme 200
gæster, der er scene hvis der skal være et band/DJ.

Amar Open – Pernille sender en plan ud.

Stig fortalte om Stiftende generalforsamling i Region København. Der er lavet et Team
bestående af Amager, Gladsaxe, Kbh, Hvidovre, Brøndby og Frb. Teamleder er Dennis Skaarup
fra Kbh. Der sættes bl.a. fokus på at få skabt flere klubber i regionen.

Vi har fået et skab til stævnemateriale på etagen under klubben  

Sodavandsautomaten er pt. Død. Flemming får en ven til at kigge på den.

3. Nyt fra udvalgene.

Spillermøde – det ser fint ud med holdene i seniorrækkerne – der mangler lige at komme det
sidste på plads. Jesper tilmelder hold. Vi regner med at have 12-13 hold i alt.

Ungdomsholdene. En del er på plads, der mangler dog nogle puslinge- og pigehold. Stig er på
sagen.



Sponsorudvalget – Vi har Jacob som sponsor igen i år. Pernille og Janni får nu trykt en rigtig
plakat. Der kommer en udgift i omegnen af 1000-1200 kr. for dette.

Der kan søges til noget familieidræt via link: Stig og Janni koordinerer.

Forældreudvalget: Har fået et nyt medlem – Heidi, som har et barn på talentholdet.

FU sponserer en højtaler, så der kan spilles musik i hallen. Den kan bruges af trænere og til
sociale arrangementer. Indkøbes så snart der findes en der er passende. FU finder tid til at
rokere lidt rundt i klublokalet og får sat TV op. Derudover søges der brætspil til klublokalet.

Kommunikationsudvalget: Laver i første omgang en artikel om voksen begynderholdet til
2770-aviserne.

4. Økonomi. – indbetaling seniorer. Astri og Michael har styr på de seniorer der mangler at
indbetale kontingent.

Regnskab for tilskudsmidlerne skal offentliggøres i ”foreningsapparatet” Det drejer sig kun om
tilskudsdelen og Astri undersøger hvordan vi gør det.

5. Evt.

a) Der er ansøgt om lettere forhøjet tilskud til veteranturen, Der er bevilliget 5400,- som
ansøgt.

b) Ekstra trænertilskud i år udbetales som trænergodtgørelse.

c) Vores trænere må gerne selv træne i klubben i den tid vi råder over hallen såfremt der er
plads – også selvom de ikke spiller for klubben/er medlemmer.

d) Samarbejde med TPHU (Thomas P Hejle ungdomsklub) – Samarbejde etableres. De råder
over et lokale med fire borde inde i København. Vi stiller med en træner, som de aflønner.
Vi sparrer med dem og vi laver arrangementer på tværs.

e) Lamper i hallen – der faldt før sommer en lampe ned fra loftet inde i hallen. Der er sendt
mail til teknisk forvaltning.

f) Indmeldelsesblanket skal opdateres med tilladelse til at lægge billeder af spillere på hhv.
hjemmeside, FB og Instrgram – samt i evt. avisartikler. (Stig)

g) Børneattester overdraget til formanden. Stig laver en samlet liste over alle trænere.

h) Skriv om datasikkerhed skal ligge på hjemmesiden.



i) Vi prøver at få et SFO/Fritter arrangement i efteråret – Pernille laver et opslag. Flemming
får det ud til div. Tårnby SFO’er.

6. Næste møde – kan vi evt. planlægge to mødedatoer frem?

Pernille booker et møde i begyndelsen af oktober og et i midt/slut november.


