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Referat fra spillermøde tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 18.30 afholdt i Torvegårdens lokaler. 
 
 
1. Velkommen og spisning 

a. Der blev budt velkommen og bestyrelsen var glade for det store fremmøde. Specielt var 
det dejligt at se så mange seniorer til mødet. Der var tilmeldt 33 personer. 
Indkøbt smørrebrød blev spist med største velbehag. 
 

2. Afslutning af sommersæson. 
a. Hvordan er det gået – Information fra de enkelte trænere. 

1. Senior – 11 mand. Kamal kommenterede turneringen og var ganske godt 
tilfreds. Der har ikke været de store problemer med at få spillere til kampene. 
Holdet ligger lige nu nr. 5 ud af 7 hold. 

2. Senior – 7 mand. Nicklas var ligeledes tilfreds med turneringsforløbet. De har 
ikke haft problemer med at skaffe spillere til holdet. Holdet ligger lige nu nr. 3 ud 
af 10 hold. 

3. Veteran A – Jan Otto/Henrik Horst var godt tilfredse med pause stillingen (Der 
spilles en hel sæson så de er først færdige i foråret 2013). Der har været 3 
kampe hvor modstanderne ikke kunne stille hold og det har givet gode point på 
kontoen. Holdet ligger lige nu nr. 2 i deres pulje. 

4. Veteran B – Lars Å. Var ligeledes tilfreds med stillingen. De ligger nr. 5 ud af 7 – 
dog med 2 kampe mindre spillet. Vindes disse 2 kampe så vil holdet ligge nr. 3. 

5. Grand veteran – Stefan / Henning gav en kort kommentar til sæsonen. Stor 
tilfredshed og ingen problemer med at få spillere til kampene. Holdet ligger lige 
nu nr. 2 med mulighed for at rykke op i mesterrækken. 

b. Situationen omkring veteranholdene – Hvad med næste sæson ? 
Der blev diskuteret hvorledes hold situationen ser ud for TPS i næste sæson. 
Seniorer: Der er desværre en del seniorer fra 7-mandsholdet som ikke fortsætter. De 
resterende spiller fortsætter på 11-mands senior holdet. 
Veteran - Der blev talt om hvorvidt der skulle være to 11-mands Veteran hold og et 7-
mands Super Veteran for næste sæson. Det blev aftalt, at der vil blive tilmeldt et 11-
mands Veteran A i DBU, et 11-mands Veteran i OBS49 og et 7-mands Gran Master 
også i OBS49.  
 

3. Regnskab (Kontingent mm.) 
a. Vi har i dag en kassebeholdning på 100.000 DKK og det må siges at være ganske godt. 

Næsten alle har betalt kontingent og de forskellige tilskud er alle modtaget. 
 

4. Sæson 2013 – Hvordan ser det ud: Senior 7/11 mand, Veteran og Super Veteran  
a. Se ovenfor. 

 
5. Efterårsstævne / Five-A-Side søndag den 21. oktober. 

a. En lille reminder omkring vores Five-A-Side søndag den 21. oktober. Det vil blive 
afholdt på græsplænen ved Mørkhøj skole i år. Banen på Åstedvej er i så dårlig stand 
at den ikke kan bruges i år. 
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6. Vintersæson 2012/2013 

a. Tildelte træningstider og fordeling 
1. Vintersæsonen starter i år på Glx. Stadion tirsdag og torsdag uge 43 kl. 18.30. 

Træning søndag den 28 oktober bliver på Mørkhøj Skole. Herefter fast på 
kunstgræs fra mandag uge 44. 
 Vi har fået følgende tider på Glx. Stadion: 
Mandage kl. 20.40 - 22.15, onsdage kl. 20 - 22.15 samt torsdage kl. 20.40 – 
22.15. Yderligere så har vi også søndage kl. 9 – 10.15. 
Det blev aftalt, at mandage ville blive forbeholdt ”hurtig træning” for de ”unge”. 
Onsdage g søndage vil blive blandet træning. Tiden torsdag vil blive brugt til 
kampe men kan også blive brugt til ”hurtig træning” for de unge. Det skal dog 
nævnes, at alle naturligvis kan træne hvornår de vil og har lyst til. 
Ungdommen har fået tider på Bagsværd Stadion. De har mandage kl. 16.30 – 
18 og onsdage kl. 17 – 18.  

b. Tilmeldte turneringer – hvis nogen. 
1. Der er tilmeldt tre hold til vinterturneringer. Et 11-mands veteran i SBU, et 

superveteran i OBS49 og et senior hold i SBU. 
c. Vinter trænere 

1. Følgende spillere lod sig vælge: 
Søndage: Karsten Kok og Henrik Salomon. Mandage: Frank Holmqvist  
Onsdage: Stefan og Henning Torsdage: Frank Holmqvist 

7. Materialer – Er der behov for noget ifm. vintersæsonen.  
a. Der var ønske om at der skulle indkøbes nye overtrækstrøjer som supplement til de 

nuværende. Der indkøbes et antal nye trøjer. 
 

8. Valg af festudvalg 2013 
a. Festudvalget består af Lars Åby og Poul B. Der blev nævnt at der vil blive afholdt en 

klubfest med koner/kærster inden sæson start 2013. Nærmere info følger. 
 

9. Eventuelt 
a. Åstedvej og græsplænens tilstand – Hvad kan vi gøre ?. 

Der er ingen tvivl om, at Åstedvej bliver hårdt belastet og det kan også ses på den. Der 
trænes af både ungdom og voksenafdelingen og det kan den ikke klare en hel sæson. 

 
 
Med sportslig hilsen 
På bestyrelsens vegne. 
Karsten Agerbeck 
Næstformand 


