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Referat af bestyrelsesmøde nr. 2-14 onsdag d. 26. f ebruar kl. 17 
 
Til stede : Peter Biltoft, Karin Munk Petersen, Lars Knudsen og Ole Juhl 
Der var afbud fra: Jesper Jensen og Per Bach 
 
Dagsorden : 
 

1. valg af dirigent   
2. handlingsplan  OJ 
3. sager til debat   
a. generalforsamlingen 2013  PBJ, KMP 
b. bestyrelsens forretningsorden OJ 
c. Udvalg 2014 KMP, PB 
d. kommunikation  PBJ, KMP 
e. fællesmøde   
f. ATK-nyt 2-2013  
g. sponsoraftaler og annoncører JJ 
h. skolereform  PBJ 
i. 1. maj  
j. henvendelse fra DGI ang. holdturnering OJ 
4. sager til beslutning   
a. fastsættelse af diæter 2014 LK 
b. børneattester KMP 
c. Forslag ang. sponsormøde mm. fra HP   
d. Trænerlønninger og søndagstræning OJ 
5. meddelelser   
a. formanden PBJ 
b. økonomiudvalget LK 
c. sekretæren OJ 
d. næstformændene KMP, PB 
e. suppleanten JJ 
f.  ATK-hallen LK, PBJ 
g. KTU – TS72 LK 
h. DAI OJ 
i. KFF KMP 
j. øvrige udvalg Alle 
6. Kommende møder   
a. kommende bestyrelsesmøder OJ 
b. øvrige møder Alle 
7. Eventuelt   
 

Ad 1. valg af dirigent: Ole Juhl 
 
Ad 2. handlingsplan:  
Pkt. 2 ang. coating: slettes 
Pkt. 31:Søge midler til økonomisk vanskeligt stillede: Er klaret 
Pkt. 34: Færdiggørelse for aftale med Head og White Sport: Afventer 
Pkt. 35: Færdiggørelse af aftale med Arbejdernes Landsbank: Jf. særskilt punkt Punktet 
slettes, 
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Pkt. 37: Kontakt til halbestyrelse: Jf. særskilt punkt. Punktet slettes. 
 
Ad 3. sager til debat  
Ad a. Generalforsamlingen 2013:  
Referat sendt ud og underskrevet af dirigent. Udvalgsformænd bør være til stede på 
generalforsamlingen, hvis der kommer spørgsmål til dem. Vedtægtsændringer mv. er lagt 
ud på hjemmesiden. 
 
Ad b. Bestyrelsens forretningsorden:  
Vi prøver at efterleve den bestående fremover så godt, vi kan. 
 
Ad c. Udvalg 2014:  
Opdatering af, hvem der sidder i udvalgene. Karin skriver rundt til alle udvalgsformænd og 
beder om navne, så vi kan få indkaldt alle til planlægningsmødet. 
 
Ad d. Kommunikation:  
Intern kommunikation fungerer ikke. Der er lavet et fint oplæg af Anders Dorph, men det 
fungerer ikke i praksis. Vi tager det op på planlægningsmødet, herunder om 
kommunikation via kontaktperson, referater fra udvalgsmøder, fælles kommunikation først 
når emnet er færdigt, kommunikation og information på tværs er vigtigt, kalenderbooking 
og opdatering. 
 
Ad e. Fællesmøde:  
Afholdes søndag den 23. marts 2014 fra kl. 10-14. Ole udsender indbydelse i lighed med 
sidste år, og Lars står for planlægningen af mødet. 
 
Ad f. ATK -nyt 2 -2013: 
Der skal nyt blad ud. Vi forventer, at Bruno indkalder bidrag, og at bladet udkommer ca. 
15. april 2014. 
 
Ad g. Sponsoraftaler og annoncører:  
Henviser til, at vi forventer svar fra Jesper om sponsoraftalen med Head og White Sport. 
Oplæg ved Cathrine La Cour: Steen, Henrik Byager og Cathrine er gået sammen om at 
prøve at skaffe Mohammed et individuelt sponsorat, evt. med Arbejdernes Landsbank. 
Thomas Wittrock fra juniorafdelingen står for juniorstævner, så måske skal han inviteres 
med. Cathrine vender med Jon og Thomas, hvilke turneringer der skal være tale om at 
tilbyde Arbejdernes Landsbank. Cathrine og Steen vil evt. deltage omkring Mohammed. 
 
Ad h. Skolereform:  
Peter har sendt brev til KK – vi afventer svar. Peter skriver i ATK-nyt, at skolereformen kan 
få indflydelse på justeringen af timer i hallen. 
 
Ad i. 1. maj:  
Standerhejsning. Cafeen står for at arrangere og tilmelding til frokost. Henning hjælper. 
Peter kan ikke komme, så LK står for at arrangere, hvem der holder tale.  
 
Ad j. Henvendelse fra DGI ang. holdturnering:  
Vi siger nej tak, Peter taler med Martin Olsson. 
 
Ad 4. sager til beslutning  
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Ad a. Fastsættelse af diæter 2014:  
Lars Knudsen udleverede oplæg, som blev vedtaget. 
 
Ad b. børneattester:  
Karin følger op med Henning. 
 
Ad c. Forslag ang. sponsormøde mm. fra HP:  
Møde med Arbejdernes Landsbank foreslås afholdt den 11. marts kl. 16.00 med LK og 
PBJ. Særskilt møde om Cathrines oplæg. 
 
Ad d. Trænerlønninger og søndagstræning:  
OJ afventer stadig svar fra Jens Seibæk omkring potentielt underskud på 11.000 kr. OJ og 
PBJ har skåret i trænerlønningerne fra 400 til 300 kr.  
Trænerlønninger generelt: LK skriver til Jens, Jon og 4.-7. holdet og beder dem om at 
oplyse, hvad trænerlønningerne er. 
 
Ad 5. meddelelser  
Ad a. Formanden:  
Der skal holdes møde med Team Copenhagen. PBJ deltager i mødet.  
Ad juniorer – oplæg om juniorturneringsdeltagelse fra Jon. PBJ melder tilbage til Jon. 
Ad Juniorbudget: Peter melder tilbage til Jon. 
 
Ad b. Økonomiudvalget:  
Der er mange, der ikke har betalt endnu. 
 
Ad c. Sekretæren:  
Intet. 
 
Ad d. Næstformændene : 
Intet. 
 
Ad e. Suppleanten : 
Intet. 
 
Ad f. ATK -hallen : Jf. referat udsendt om møde omkring hallen. 
 
Ad g. KTU – TS72 
På generalforsamling i KTU den 27. februar 2014 deltager OJ og LK. 
 
Ad h. DAI  
Stævne i Israel i 2014 er under planlægning. World Sport Games i 2015 er enten Mexico 
eller Italien. 
Ad i. KFF  
KMP gav et kort referat af møde den 25. februar 2014. Referat vil blive sendt rundt til alle. 
 
Ad j. Øvrige udvalg  
Intet. 
 
Ad 6. Kommende møder  
Ad a. Kommende bestyrelsesmød er:  
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Vi aftaler nærmere den 23. marts. 
 
Ad b. Øvrige møder : 
DTF holder generalforsamling den 22. marts 2014 i Nyborg. Hvem deltager? 
 
Ad 7. Eventuelt: Revideret budget kort drøftet. Noteret af beløb lå væsentligt over budget 
fra generalforsamlingen. Planlægningsmødet kan bruges til snak med Jon om mulige 
tiltag. Peter taler med Jon inden da. 
 
 
 
Karin Munk Petersen 
26. februar 2014  


