Mørkhøj 24. oktober 2011
Referat af spillermøde mandag den 24. oktober 2011
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Velkommen og spisning
Afslutning af sommersæson.
Sæson 2012
TPS 50 års jubilæum
Vintersæson 2011/2012
Materialer vinter 2011–2012
Valg af festudvalg 2011
Eventuelt

Pkt. 1
Velkommen og spisning. Der blev serveret Wrap og sandwich.
Lars Åby blev valgt som ordstyrer.
Pkt. 2
Sommersæson 2011 blev gennemført med lidt holdtab 
Senior
Senior kæmper med at være nok. Det har været svært at stille hold og det har været nødvendigt at
låne spillere mange forskellige steder fra. I skrivende stund er det usikkert om holdet fortsætter i
2012. Vintertræning må vise hvor mange der er i jan.-feb. 2012 hvor der skal tilmeldes hold til
SBU.
Holdet ligger tilopryning i serie 4 inden de afgørende kampe.
Old boys
Old boys holdet har desværre måtte trække sig fra turneringen i efteråret. Manglende spillere var
årsagen. Der bliver IKKE tilmeldt OB til 2012 såfremt situationen ikke ændrer sig dramatisk.
Veteran
Veteran har i år nydt godt af en meget stor tilgang af spillere. Der har været mange mulige spillere
til de 11 i startopstillingen. En 2. plads i SBU række B var årets resultat. En meget velfungerende
bødekasse resulterede i mere end 20.000,- kr. til fri leg.
Super veteran
Holdet var i år i en række som passede rigtigt godt til kunnen og formåen. Det blev til en flot 2.
plads efter mange spændende og tætte kampe.
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Pkt. 3
Det blev, efter livlig debat beslutte at tilmelde følgende hold til sommerturneringen 2012:
1. Veteran A, 11 mands (Henrik Horst, Jan Otto)
2. Veteran B, 11 mands (Lars Åby , Kim G)
3. Super Veteran, 7 mands ( Henrik Salomon undersøger træner muligheder)
4. Grand master, 7 mands (Henning og Stefan)

Pkt. 4
50 års jubilæum endte med et økonomisk resultat på minus 60.000,- dkk. Se vedlagte bilag
Vore udgifter endte på 100.000,- og indtægter bidrog med 40.000,-.
Det var et nogenlunde tilfredstillende resultat, med et underskud som var noget højere end vi
havde håbet på dengang vi lavede årets budget for 2011.
Vi kan glæde os over at der er blevet investeret i inventar som kan komme medlemmer tilgode.
Der er bla. købt bestik og service til 100 personer som kan lånes mod en betaling på 100,-.
Vi har ydermere købt et partytelt på 4x8 meter som også kan lånes mod betaling af 100,-.
Henvendelse til bestyrelse.
Pkt. 5
Vintersæson 2011-2012
Træningsprogram ser således ud:
-

Mandag* træning 20.40 – 22.15
Onsdag træning 19.00 – 20.40
Onsdag Kampdag 20.40 – 22.15
Søndag træning 09.00 – 10.15

*Mandag 20.40 – 22.15 bruges også som kampdag såfremt det ikke kan tilpasses at bruge den
sene tid om onsdagen. Kampe om mandagen skal udmeldes min. 8 dage før afvikling.
Vintertrænere er:
- Poul B
- Niels
Pkt. 6
Materialer:
- Ønske om at få skabslåse på holdskabe i materiale rum.
- Kan vi få malet gulvet i omklædning
Pkt. 7.
Festudvalg 2012 :
- Lars Åby
- Poul B Andersen
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Pkt. 8
Eventuelt.
Ølkasse
Der er pt. 4207,- kr. i kassen til festudvalget. Lars Åby fortsætter som Ølmand.
Lars opfordrer til at alle hold køber deres øl af ølkassen. Specielt veteran holdet har i år ikke
bidraget særligt godt til omsætningen.
Rygning i omklædning
Det skal endnu engang understreges at rygning i omklædningsrummet er FORBUDT .
Henning Rasmussen 70 års fødselsdag
Henning afholder reception i anledning af hans 70 år Torsdag den 24. november kl. 18.30 -21.00 i
klubbens mødelokale. Giv henning et praj om du kommer!

Tak for et godt møde

Michael Petersen
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