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Referat af bestyrelsesmøde nr. 3-14 tirsdag d. 22. april kl. 18 
 
Til stede : Per Bach, Peter Biltoft, Karin Munk Petersen, Lars Knudsen og Ole Juhl 
 
Dagsorden : 
 
1. valg af dirigent   
2. handlingsplan  OJ 
3. sager til debat   
a. kommunikation  PBJ, KMP 
b. fællesmøde, evaluering PBJ, LK 
c. sponsoraftaler og annoncører JJ 
d. skolereform  PBJ 
e. 1. maj LK 
4. sager til beslutning   
  
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: Peter blev valgt. 
 
Ad 2. handlingsplan:  
Ad. 1 Færdiggørelse af aftale med Head og White Spo rt: Vi har kontakt med dem og 
håber på hurtigst mulig færdiggørelse. 
 
Ad. 2 Opdatering af, hvem der sidder i udvalgene: OJ har udarbejdet liste, som 
sendes ud til udvalgsformændene til godkendelse. 
 
Ad. 3, 4 og 5:  Er i orden og slettes fra liste. 
 
Ad 6. Børneattester:  KMP følger op på det med Henning Poulsen – liste over trænere 
sendes til HP. 
 
Ad 7. Trænerlønninger : LK har udarbejdet oversigt, som er sendt ud. 
 
Ad 8 . Tilbagemelding til Jon ang. budget:  Slettes fra liste. 
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Ad 3. sager til debat  
Ad a. kommunikation:  
Intern kommunikation er ikke god. Vi tager det op på næste fællesmøde både generelt og 
specifikt. Vi tager et møde med juniorafdelingen om de særlige indberetninger. PBJ 
indkalder, Charlotte deltager. 
  
Ad b . fællesmøde, evaluering:  
Mødet gik godt for dem, der deltog. Der kunne godt have været flere deltagere. Der kom 
ikke særlige fokuspunkter op, som man ønskede bestyrelsens opmærksomhed omkring. 
Vi kan overveje at sende en reminder ud om mødet allerede i januar. 
 
Ad c. sponsoraftaler og annoncører:  
Sponsoraftalen, jf. handlingsplanen. Arbejdernes Landsbank og KTU udestår stadigvæk. 
KMP ringer til Bjarne og hører om det er muligt, at vi lægger ud til windbreakers på bane 
5-7 og bane 1, og det senere bliver betalt af brugerbestyrelsesmidler. 
 
Ad d. skolereform:  
Der er lavet 2 mundtlige aftaler med Grønsdalsvænget og Rødkilde Skole. 6 uger fra 
august og frem med Jens som træner. Ved dårligt vejr træner de i hallen. 
 
Ad e. 1. maj:   
Det er meldt ud i bladet, og man melder sig til ved at betale over systemet. Nogle melder 
sig direkte til Lars. PBJ holder åbningstalen. 
 
Ad 4. sager til beslutning :  
Træningslejr junior: Vi giver støtte til trænerlønninger og trænernes rejse med i alt 3.500 
kr. i år, men generelt synes vi, der er for få deltagere. Men godt initiativ. 
 
Ad 5. meddelelser  
Ad a. formanden:  
Licenser: Der er 27 licenser til seniorerne og 15 til juniorerne. Hvis der skulle blive behov 
for flere, så kan de betales på dagen. Udvalgsformændene skal selv indberette en samlet 
liste – Jens, Jon og Thomas Riad har lead på opgaven. 
Evaluering på indendørsturneringen  kommer senere på foråret – der skal tages højde 
for fordelingen af lørdage til kampe, evt. ved at flytte rundt på de ca. 5 kamplørdage. Der 
er udsendt ønskeseddel for næste sæson fra turneringsudvalget. De kan først få en 
tilbagemelding, når evalueringen er på plads.  
 
Ad b. økonomiudvalget:  
Budgetønsker fra Eliteudvalget: PBJ og PB tager en snak med udvalget. Det budget, 
der er vedtaget, er det, der blev vedtaget på generalforsamlingen.  
 
Ad c. sekretæren:  
Genforeningspladsen: John Roy forsøger at tage kontakt til Simon Strange (S) fra 
Borgerrepræsentationen vedr. de fremtidige planer. OJ følger op med John Roy. 
 
Ad d. næstformændene:  
KMP rykker Bjarne mht. skøjteløbernes skure, der bliver nødt til at blive flyttet. 
 
Ad e. suppleanten:  
Ikke noget. 
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Ad f. ATK -hallen:  
PBJ oplyste, at John Roy har talt med Mads Kamp om at få rykket tilbagefaldspligten til 
kommunen. Vi undersøger om det er muligt at udvide hallen.  
 
Ad g. KTU – TS72: 
LK oplyste, at alle klubber har indsendt til DTF. LK prøver at rykke for programmet hos 
Birthe i KTU i morgen. 
 
Ad h. DAI:  

• Der er pinseturnering i juni på Genforeningspladsen. 
• Der er holdturnering i Israel i oktober. 
• World Sportgames bliver afholdt i den nordlige del af Italien næste år. 

 
Ad i. KFF:  
KMP orienterede om diverse udvalgsmøder. 
 
Ad j. øvrige udvalg:  
 
Ad 6. Kommende møder : 
 
Ad a. kommende bestyrelsesmøder : 
Bestyrelsesmøde d. 10. juni kl. 17.30 og fællesmøde den 10. juni kl. 19.30. Emner: 
Kommunikation, status budget, bordet rundt, indendørs 2014/2015. 
 
Ad b. øvrige møder : 
 
Ad 7. Eventuelt :  
 
 
 
 
Karin Munk Petersen 
Referent 
22.april 2014 
 
 


