Indkaldte: Jesper, Janni, Ivan, Jasim, Michael, Karsten, Pernille, Astri, Stig og Flemming.
Deltagere: Jesper, Flemming, Jasim, Michael, Astri, Janni, Pernille
Torsdag den 10/10 kl. 17.30-19 i klublokalet.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat. Ok
2. Sket siden sidst –
Klubbens regnskab er lagt op på kommunens portal – underskrevet.
Datasikkerhed sendt og lægges på hjemmesiden.
Sponsorer lægges på hjemmeside fra Amager Open,
Uaktuelle sponsorer pilles af hjemmesiden. (Kastrup Apotek – følg op på Amar Bolig)
Trænere skal skrive under på at de træner her. Ivan er i gang.
Nøgle med træklods til stævneskabet skal ligge i trænerdepotet. Ivan er du sød at sørge for det?
Amar Open forløb godt. Flot regnskab (er sendt ud tidligere)

3. Nyt fra udvalgene
UU: Ikke så meget nyt. Skal have trænere uddannet. Michael og Jacob deltager.
DBTU har en pulje på 20.000 – vi har fået 5000 til fredagstræning (Udviklingsmiljø med andre
københavnerklubber)
10.000 givet til træningslejre i Kbh. Vi stiller med en træner når der er ungdomspillere med.
TU: Masse hold tilmeldt, begyndt at spille, der mangler licens for nogle. Jesper styrer det.
FU: Nye medlemmer, holder hyggearrangement for ungdomsspillerne den 1/11.
Hjælper til juleturnering
4. Økonomi. Generelt ok.
Opfølgning på politimesterskabet. 31 marts – 1. april. Vi kan tjene penge på salg af sandwich og
drikkevarer. (Astri) og Jesper.
5. Veteran 60. 30 spillere. 25-26/1 Sandwich, kaffe og kage.

6. CVO – Beløbene sættes op til 300 for festen, de 350 for alle puljer. Hans og Jesper booker hotelværelser.
Festen afholdes på Tårnby skole. Pernille finder en mandag til planlægningsmøde.

7. Evt.
1. Pigerekruttering og fastsættelse af kontingent for pigetræning.
2. Tårnbyborgere. Strandgården. Vil gerne til arrangement heroppe. 6-9 år. 1 time. Hvem af
trænerne skal være med? Astri kan være her mandag kl. 14.
3. Ny dato for bestyrelsesmøde. Mandag den 25/11 kl. 18.
4. Snak om generalforsamlingsdato – kan evt. flyttes.
5. Parabordtennis, status? Opfølgning næste møde.
6. 3. klasses-børn den 5-6 november. Ivan er træner på dagen. Astri står for det.
Ungdomsspillere hjælper på dagen. Det drejer sig om Anton, Gabriel, Ida, Robin og
Victoria.

