Bestyrelsesmøde Hvidovre bordtennis 26/5-2020

Tilstede: Nils, Mariette, Victor, Peter, Vanda, Jesper
Afbud: Ahn
Referent: Mariette
Referent næste møde: Peter

Dagsorden.
1. Nyt fra formanden
Ahn har overdraget sin formandspost til næstformanden Nils, der er konstitueret indtil
generalforsamlingen.
2. Nyt fra kassereren
Intet nyt, den daglige drift kører.
3. Genåbning af klubben
Victor har udarbejdet en plan, der kan fremlægges for kommunen, ligesom der også
er fremlagt en handlingsplan fra DBTU med ydre rammer. Vi afventer regeringens
udspil og handler derefter, men vi åbner så meget som muligt indenfor rammerne. Vi
drøftede samtidig indkøb af håndsprit, Victor undersøger hos Rønberg, hvorvidt
kommunen står for sprit i hallen.
4. Generalforsamling
Vi vælger at indkalde til generalforsamling den 25. juni med forbehold for
regeringens regler om forsamlingsforbud. Nils udsender indkaldelse med dagsorden,
forslag samt regnskab. Der skal tilføjes, at der er valg af suppleant, da Vanda er trådt
ind på Jørgens plads. Nils booker lokale. Peter indkøber drikkevarer/kage.
5. Klubbens 1. Hold M/K
Der er nu styr på begge hold efter der har været tilført nødvendige forstærkninger, og
der er sat holdledere på.
6. Venteliste
Ungdom: Venter med indmeldelser til der er klarhed over hele genåbningen.
Seniorer: Jesper skriver til alle på ventelisten og hører om de stadig er interesseret i
at stå på ventelisten, idet vi vil åbne op for nye medlemmer ved sæsonstart.

7. Veteranansvarlig
Vanda er ny veteranansvarlig og står fremadrettet for tilmelding af hold samt info til
spillerne.
8. Senioransvarlig
Vanda er ny senioransvarlig og står fremadrettet for tilmelding af hold samt info til
spillerne.
9. Sponsor
Der er blevet drøftet en mulig sponsorspiller til Hvidovre
10. Nyt møde
Vi mødes 1/2 time inden generalforsamlingen. Alle bedes huske billed-id samt
sygesikringsbevis til næste møde, da bestyrelsesoversigten skal opdateres.
11. Sponsorpulje
Der skal aflægges regnskab til Hvidovre Kommune, Nils og Victor står for det

