
 

                              
 
 
Referat af spillermøde tirsdag 27. marts 2012 
 
 

 
          Mørkhøj 27. marts 2012             

 
 
Dagsorden fra møde: 

1. Velkomst og spisning 
a. Der blev fortæret 85 stk. smørrebrød af 26 fremmødte spillere. 

 
2. Opsamling fra generalforsamlingen afholdt 21. februar 2012. 

a. Karsten Agerbeck gennemgik referat fra nyligt afholdte generalforsamling i februar. 
 

3. Afslutning af Vintersæson. Hvordan er det gået – ris og ros. 
a. Overordnet set har det været en rigtig god vintertræning med stort fremmøde. Så 

stort at der til tider var mangel på overtrækstrøjer. 
b. Opfordring til de fremtidige vintertrænere om at få koordineret afhenting af bolde i 

fraværstilfælde bedre.  Ellers stor ros til Vintertræner paret Poul B og Niels. Tak for 
indsatsen. 

 
4. Sommersæson 2012 

a. Sommerturneringen vil i år være med følgende voksen hold. 
1. 11 Veteran A, Trænere: Henrik Horst og Jan Otto 
2. 11 Veteran B, Trænere: Lars Åby og Kim Gregersen 
3. 7 master, Trænere Henning og Stefan 

 
11 Senior trukket pga. manglende spillere. Kamal undersøger muligheder for at 
starte et hold til efteråssæson. 
11 Old boys trukket pga. manglende spillere.  
11 Superveteran, trukket pga.manglende spillere 
 
Pokalturnering: Veteran A vil gerne deltage i DBU. Veteran B er tilmeldt OBS49. 

 
 

Træningsdage er Tirsdag og Torsdag kl. 18.30 og Søndag kl. 10.00 på banerne ved 
Åstedvej.  
Vi starter Tirsdag den 3. april kl. 18.30 
 
Der udarbejdes en fælles spilleplansliste/kampprogram for Ungdom og Voksen afdelingen så 
der er styr på kampdage.  

 
 

5. Materialer - Medbring venligst ønsker. 
a. Sædvanen tro, var der i år, også ønske om nye bolde. Der indkøbes Super Brilliant. 

Min. 10 stk. 



b. Der monteres hængelås på alle holdskabe. 
c. Tasker: De enkelte trænere informerer Poul B om mangler, hvorefter Poul vil forestå 

indkøb. 
 

6. Festudvalg 2012 

a. Lars Åby og Poul er koordinatorer.  Frivillige hjælpere søges. 
 

7. Eventuelt 
a. Sommerturnering 2012.  Som noget nyt afholder vi den 16. juni en sommerturnering. 

Nærmere info følger. 
 
 
 
Referat Michael Petersen 


