Bestyrelsesmøde Hvidovre bordtennis
1/9-2020

Tilstede: Nils, Mariette, Victor, Lars, Vanda, Jesper og Frank
Referent: Victor
Referent næste møde: Mariette

Dagsorden.
1. Nyt fra formanden
Vi har langt om længe fået reklame aftalen på plads med Hvidovre EL. Kommunen
har været meget langsomme til at klare deres part med godkendelse. Hvidovre EL får
et skilt op ved trappen ned til klubben.
2. Nyt fra kassereren
Der skal fremadrettet betales et medlemsgebyr på 125,- pr. medlem. Det er vi
ærgerlige over, da det betyder at der skal betales for spillere, som slet ikke bruger
stævner eller holdkampe.
Medlemslisten er ajourført med udmeldte- og nye spillere.
3. Seniorhold.
Elitedivision Damer - spiller kun en enkelt hjemme samling d. 10./11. april i dansborg
Hold 1 - 3. Division spiller kun en enkelt hjemme samling d. 10./11. april i dansborg
Hold 2 - Østserie spiller hjemmekampe mandage 19.30.
Hold 3 - Serie 1 spiller hjemmekampe onsdage 19.30
Hold 4 - Serie 2 spiller hjemmekampe onsdage 19.30
Hold 5 - Serie 3 spiller hjemmekampe onsdage 19.30
Hold 6 - Serie 3 spiller hjemmekampe mandage 19.30
Hold 7 - Serie 4 spiller hjemmekampe onsdage 19.30
-

Onsdage har derfor kun 2 kampe pr. uge hvilket frigør 2 borde til fri træning
hver uge.
Mandage vil fortsat have 5 borde til seniortræning.

4. Medlems væg.
Vi ønsker at indkøbe et polaroid kamera til at oprette en medlems væg i klubben. Vi
ønsker at fjerne “formands-skabet” til fordel for medlemsvæggen for at fremme
fællesskabs- og klubfølelsen hos medlemmerne.
Victor indkøber.
5. Besøg fra BTDK (Bordtennis Danmark).
Jeppe Damsgaard besøger mødet fra 19.00-20.00 har følgende punkter
-

Hvad vækstteamet har aftalt, at man vil arbejde med. Hvordan ser vi os selv i
det?

Jeppe præsenterer sig selv og fortæller om hvilken ved BTDK ønsker at bevæge sig i
den kommende årrække. Bl.a. skal der laves en ungdoms strategi for at skabe den
røde tråd fra man som ungdomsspiller starter, til man bliver seniorspiller.
Strategien opdeles i 4 spor der skal arbejdes ud fra. Ungdoms events, nye
konkurrenceformer, træner- og spillerudvikling og klubudvikling.
-

Vores egne prioriteringer for sæsonen.

Vi fremlægger vores udfordringer som bestyrelse ift. rutiner, interne ansvarsområder,
rekruttering af frivillige, kommunikation, forældresamarbejde mm. som vi ønsker
hjælp til at forbedre os på. Jeppe vender tilbage til os, hvad han forventer af os inden
vores næste møde.
6. ØBTU repræsentantskabsmøde.
ØBTU er blevet nedlagt. Overskuddet på ca. 90000,- (efter alle udgiver er betalt)
deles ud på de 3 øst vækstteams, hvor midlerne skal gå til både ungdom, senior og
veteran.
Bord depotet med 48 borde og tilhørende bander overdrages til Bordtennis Danmark,
mod at de stadig står på sjælland til rådighed for sjællandske klubber.
7. BTDK Årsmøde.
Meget udskiftning af bestyrelsesmedlemmer. Meget snak om ny ungdoms strategi.
Ny kontingentsats pr. medlem i Bordtennis Danmark. 125,- pr. medlem for fremtiden.
8. Vækstteam
Lars og Victor repræsenterer os i Storkøbenhavn vækstteamet. Næste møde ser ud
til at være d. 17. september.

9. Eventuelt.
- Jesper træder ind i bestyrelsen i stedet for Peter, som ønsker at træde ud af
personlige årsager.
- Vi ønsker at få lavet afstemning for årets klubmand og årets spiller. Jesper
undersøger om vi stadig har en kasse og sørger for at lave afstemningen i
løbet af november måned.

10. Dato for nyt møde.
Næste møde afholdes tirsdag d. 13. september kl. 18.00.

