Indkaldte: Jesper, Janni, Ivan, Jasim, Michael, Karsten, Pernille, Astri, Stig og Flemming.
Deltagere: Janni, Astri, Ivan, Pernille, Stig, Flemming, Jesper.
mandag d. 29/4 kl.18 i klublokalet.
Referat
1. Godkendelse af referat.
Referatet ggodkendt
2. Sket siden sidst
Oprydning gik fint, selvom der var mandefald, dog kunne man ikke komme ind i depotrummet i
køkkenet da der ikke var nogle bestyrelsesmedlemmer med nøgle og man ikke var klar over
muligheden for at halmanden kunne låse ind. Dette og et par andre anledninger, hvor de der står for
et arrangement ikke har haft nøgle, gjorde at der blev foreslået at vi går tilbage til det gamle system.
Dette blev vedtaget.
Nøglebogen er gennemgået og opdateret
Påskelejren – gik rigtig godt. Michael lægger et kæmpe stykke arbejde i det,
Fremadrettet bør trænigslejren give overskud. Evt. lettere forhøjet egenbetaling fra de
udefrakommende.
3. Nyt fra udvalgene – herunder klubmesterskab 2019
Der er styr på klubmesterskabet. Der er ikke så mange tilmeldinger i skrivende stund, men det skal
nok komme.
Turneringsudvalg: Vi får et dame 1.divisionshold (Veteran 50 hold) på b-licens, udelukkende på blicens.
4. Økonomi – herunder tilskud fra kommunen og medlemstal.
I forbindelsen med at kommunen ønsker en større del af Tårnbyborgere i de klubber og foreninger der
er placeret i og får tilskud af Tårnby kommune kom der forskellige forslag på bordet – vi går i
tænkeboks og formanden synes vi skal vente til vi bliver afkrævet en løsning.
Kasserer siger der er styr på kontingenterne.
Der er styr på trænerlønningerne.

5. Ny struktur i dansk bordtennis – der afsættes ca 45 minutter til dette

Formanden er rolig og har fået at vide af Martin at de har de bedste intentioner.
Se iøvrigt de tidligere udsendte dokumenter.
Generelt bliver der mere virksomshedsstruktur, bestyrelsen udpeges – kan ikke vælges. Sidder for to år.
Ledergruppen/strukturgruppen udpeger bestyrelsen.
Man giver andre lov til at bestemme for os.
Baggrunden for ændring i strukturen skal ses som et forsøg på at ændre det dalenende antal
bordtennisspillere. Meget er forsøgt i en årrække, men der er stadig ikke tilgang til bordtennissporten.
Alle initativer er faldet til jorden.

Stig vil gerne være en del af det organisatoriske. Dette bakker vi naturligvis op om i bestyrelsen.
Vi har ikke mulighed for at sende nogle til mødet den 12/5.
6. Evt.
Ønske om vision og strategi for klubben – Vi holder et sommermøde/seminar hvor vi mødes en
lørdag/søndag fra 8.30 til 15. Her får vi talt os tilrette om hvad det er bestyrelsen vil med klubben
fremadretttet.
Dm for veteraner – Super gode til DM – Vi er stolte af vores seniorer, sådejligt at vi er med helt op i
alderen.
Vi undersøger om der ligger et tv (hvor man kan cromecaste) der ikke bruges hos medlemmerne, Så kan
vi få et tv op i klublokalet og måske trække flere af de ventende forældre ud af hallen. Måske kan
klublokalet blive et samlingspunkt.
Næste møde – sommermøde - Mål, strategi visioner, prioritering.
Der bliver sendt doodle hvor man kan tilmelde sig,

