
                              
 
Kære Seniorer, Veteraner, Superveteraner og Gran master 
 
 

 
  Mørkhøj 30. oktober 2013             

 
 
 
Kære Seniorer, Veteraner, Superveteran og Gran master spillere 

Referat fra spillermøde tirsdag den 22. oktober kl. 19.00 i Torvegårdens (”Klubben”) mødelokale. 

 

Dagsorden 

1. Velkommen og spisning: Der blev budt velkommen og det indkøbte smørrebrød blev nydt 
med stort velbehag. 

2. Afslutning af sommersæson 2013. 
a. Sæsonen for de enkelte hold blev gennemgået af de enkelte trænere.  

1. Senior – 11 mand – Kamal: God sæson. Har haft en god kerne af seniorer til 
kampene i denne sæson. Seniorer mangler dog en kamp før sæsonen er 
slut. 

2. Veteran 1 (DBU) – Poul: Det blev (kun) til 2 kampe i LP turneringen denne 
sæson. I turneringen blev det til en 4 plads. Holdet ”missede” oprykningen i 
denne sæson til BSF med 2 point. 

3. Veteran 2 (OBS49) – Lars Aabye: Endte som nummer 4. Der er (igen i 
denne sæson) blevet brugt spillere fra Veteran 1 

4. Super veteran (OBS49) – 7-mand – Michael Petersen: Endte sidst i 
turneringen og vi har måttet konstatere det har været ”svært” at spille 7-
mands bold. 

5. Grand Master (OBS49) – 7-Mand – Stefan: Holdet sluttede som nummer 2. 
En god sæson. Efteråret klart bedst  

3. Regnskab (Kontingent mm.) – Dacke: Blev kort fremlagt. DBU ønsker registrering over 
medlemmer og en liste blev sendt rundt. Dacke følger op. Opfordring om kontingentbetaling 
inden turneringsstart blev nævnt igen.  

4. Sæson 2014 – Hvordan ser det ud: Sæson 2014 blev diskuteret og følgende blev aftalt. 
1. Senior 11 mand (Kamal + Jytte + Frank) 
2. Veteran 1 -11 mand (Poul + Nicolaj) 
3:Super Veteran – 11 mand (Lars Å + Tom R) 
4. Grand Master- 7 mand (Stefan + Henning) 
5 Evt. ekstra hold 7-mand veteran – Afklares senere.  

5. Omgangstonen ifm. afvikling af kampe – Takt og tone – Alle: Konstruktiv debat og flere 
gode indlæg. Alle var enige om at TPS skal tale og opføre sig ordentligt på banen. Vi 
ønsker ikke at blive kendt som et hold som ikke opfører sig ordentligt på banen. 

6. Efterårsstævne afholdt søndag 20. oktober – Agerbeck/Michael: Stævnet forløb godt. Der 
var rigtig god tilmelding både for ungdom og for voksne. 

7. Vintersæson 2013/2014 - Agerbeck 
a. Tildelte træningstider og bane fordeling i perioden 28/10-2013 til 28/3-2014: 

Mandage kl. 20.40 – 22.15 på bane 2.  Betragtes som ”hurtig træning”. Ansvarlig: 
Frank  
Onsdage kl. 20.00 – 22.15 på bane 2. Betragtes som ”fælles træning”. Ansvarlig: 
Stefan + Henning  
Torsdage kl. 20.40 – 22.15 på bane 1. Primær kamp dag. Eventuel træning aftales 



fra gang til gang. 
Søndage kl. 9.00 – 10.15 på bane 2. Fælles træning. Ansvarlig: Karsten 
M.H.(Henrik S. og Anker) 

b. Tilmeldte vinterturneringer – hvis nogen: Senior ønsker at deltage - Frank Kontakt 
Jan S. for at se hvad der kan gøres. Veteran 2 er tilmeldt i OBS49 – Lars Å.  
Poul B kontakter Jan S. for at se hvad der kan gøres for veteran 1. 

c. Liste over træningskampe i løbet af vinteren vil blive lagt op på vores hjemmeside – 
Følg med her. 

d. Træningskampe – vær obs. på sidste tilmeldingsfrist / dato til næste år da vi er for 
sent ude for i år. Da det skal bookes / ændres via Club office er der ønske om at vi 
har flere ”Log on” til Club Office. Bestyrelsen undersøger 

e. Omklædning på Glx. Stadion: Ved kampe på stadion har vi fået tildelt 
omklædningsrum nummer 16. 

8. Lys nøgler – Hvem, Hvor mange: Vi har 3 nøgler. Der vil altid hænge en lys nøgle nede i 
voksen omklædning. Opdatering af lysnøgler sker ved ”hoved døren” på stadion. Skal ske 
ca. en gang pr. måned.  
Michael. Der vil blive sat et nyt nøglesystem i værk og de enkelte låse/hængelåse vil 
løbende blive ændret til det nye system. Michael vil informere relevante personer. 

9. Materialer – Er der behov for noget ifm. vintersæsonen: Ingen behov lige nu. Vi har dog et 
ønske om flere bolde til foråret.  

10. Eventuelt 
a. Nyt fra bestyrelsen - Michael. 

1. TPS Hjemmeside – Ændres til at være i DBU regi/web-modul hen over 
vinteren – mere info følger. 

2. Åstedvej – Opgradering af banen: Bestyrelsen har undersøgt hvad der skal 
til for at forbedre banen samt hvad det vil koste. Endelig pris mangler men 
det vil ikke være billigt. Kan vi evt. søge om tilskud? Kommunen kan ikke 
”betale” da vi tilhører Torveparken og er en klub under en boligforening.  

3. Renovering af omklædningslokaler.(Voksen+Ungdom): Bestyrelsen er ved at 
planlægge renovering af omklædningslokaler. Vi vender tilbage med mere 
info senere. Der vil blive behov for hjælp fra medlemmer.  

b. Klub fest – Nyt fra festudvalget – Kamal, Frank, Lars Aabye: Festudvalget har ”holdt 
igen” grundet bødekasse fest. Bødekassefesten bliver udsat så festudvalget vil 
vende tilbage med dato og arrangement. 

c. Hjørneflag: Frank - Har manglet til et par kampe på skolen – Hvorfor? Vi skal huske 
at sætte dem på plads efter kampe. 

d. Intakte net til målene: Poul - Kan vi have et ”reparationssæt” liggende hvis uheldet 
er ude – feks. strips. Tages op igen inden sommersæsonen. 

e. Poul – Kan vi eventuelt få de gamle tandplejelokaler og benytte dem til ”klubhus”?. 
Bestyrelsen vil følge op. 

f. Dacke – Five-A-Side stævne kan det evt. flyttes til anden dag/dato så vi undgår det 
afholdes en dag hvor senior spiller. Traditionen har altid været søndag i 
efterårsferien. Vil blive taget op inden næste års stævne. Dacke: Hvad med et forårs 
stævne? Michael: God ide – det er bare at melde ind og være med til at trække 
læsset. 

 
 
 
På bestyrelsens vegne  
Karsten Agerbeck 
Næstformand 


