Bestyrelsesmøde

Torveparkens Sportsklub
www.torveparkenssportsklub.dk

Mørkhøj den 18. september 2013

Referat af bestyrelsesmøde 17. september 2013
Fremmødt: Jan S., Karsten A., Nikolaj P., Kim O., Michael P.
Afbud: Dacke. Henrik H. Ikke fremmødt: Poul B.

Dagsorden
1) Hændelse i forbindelse med Veteran 1’s kamp mod Slagelse den 16/9-13
a) TPS har modtaget en henvendelse fra DBU vedrørende hændelsen i kampen mod Slagelse. DBU
udbeder sig en forklaring fra både TPS og Slagelse. DBU forventer at træffe en afgørelse i uge 39.
Herefter vurderer bestyrelsen det videre forløb overfor Kenny.
2) Ny hjemmeside
a) Ny hjemmeside i DBU regi igangsættes.
3) Refleksion på året der gik
a) Har været et godt år. Vi har haft mange hold og spillere i gang i år. Det har været
en god ide med Grand Master og SuperVeteran 7 mands holdet.
Vi skal allerede nu tænke over tilmelding af hold til næste sæson – det vare ikke
længe inden vi skal tilmelde.
4) Vinterbane træning
a) Starter søndag den 3 november kl. 9 – 10.15
5) Dato for spillermøde – Tirsdag den 22/10 kl. 19
a) Mødet afholdes tirsdag den 22/10 kl. 19 i Torvegården (Klubben) Det er med spisning.
6) Evt.
a) Ungdomsformandsposten
Ungdomsformandsposten overdrages fra Jan S. til Nokolaj til februar ifm. generalforsamlingen.
b) Efterårsstævne (Five-A-Side) afholdes søndag i uge 42. Det vil sige søndag den 20 oktober – kl. 10.
Opsætning af telt mm. starter kl 8 (Med morgenmad) – Hjælp ønskes fra medlemmer.
Senior spiller denne dag – Kan kampen evt. flyttes til lørdag (Kamal)
Seniors kampe uge 42 og 43 kan ikke spilles på skolen da den lukkes søndag den 13/10 (Uge 41).
Der skal spilles på Glx. Kunstgræsbane. Det skal der søges om hos Thomas / Glx. Stadion – forklaring
hvorfor skal med i ansøgningen (Mail).
Er det en ide at invitere Bella ? – Afklaring følger.
c) Banen – Åstedvej, Hvad kan vi gøre.
Forvalter på Glx. Stadion vil kigge på Åstedvej i løbet af uge 38 og efterfølgende komme med
forslag til hvad han mener der skal gøres og hvad det vil koste.
d) Opkridtning – Åstedvej
Vi skal vurder om der er muligt at få en fast opkridtningsmand. Afventer til næste sæson.
e) Modernisering af materiale- og omklædningsrum
Alle vores rum trænger til modernisering og der vil blive taget stilling til hvorledes vi vil prioritere
”opgradering” af vores rum.
Der er tale om omklædning voksen og ungdom, Materiale rum voksne og ungdom, Mødelokale
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samt vores rum for opbevaring af service, øl og vand mm.(Ankers rum)
Der vil blive behov for hjælp og vi håber at der er mange der vil give en hånd med.
f) Skab på skolen til træning og kampe.
Rum til højre ved bagindgangen – Kan vi bruge det ? Bestyrelsen følger op og tager kontakt med
skolen.

Referat Karsten Agerbeck

