
                              
REFERAT – SPILLERMØDE AFHOLDT TIRSDAG DEN 21. OKTOBER 2014. 

 
  Mørkhøj 20. september 2014             

 
Dagsorden 

1. Velkommen og spisning 
2. Afslutning af sommersæson 2014. 

a. Hvordan er det gået – Information fra de enkelte trænere. 
1. Senior – 11 mand - Kamal 
2. Veteran 1 – Poul / Nikolaj 
3. Veteran 2 (OBS49) – Lars Aabye 
4. Super veteran – 7-mand – Michael Petersen 
5. Grand Super – 7-Mand – Henning / Stefan 

b. Ris og ros og ideer – Alle: Generel holdning til at vi skal forsøge at benytte 
spillere internt i TPS og undgå spillere udenfor klubben. 

c. Bødekasse veteran 1 – Gormsen mfl.: Utilfredshed – Taget overhånd – men er 
vi selv med til at gejle det op ? – Det tages op på/med holdet. 

3. Regnskab (Kontingent mm.) – Dacke: Kontingent er ok – alle har betalt. Tilskud ansøgt 
/ modtaget. Dyrt år i 2014 – Herunder bla. Festen i oktober, Renovering af lokaler, 
Ølkasse, Materialer. Vi forventer vi at slutter året med et plus på 50 K. 

4. Øl status og gæld – Agerbeck: Lidt forvirring omkring gæld og opsamling for de 
tidligere øl mænd. Kasper og Agerbeck samler op og der sendes en ny gældsliste ud 
hurtigst muligt. Fremover så husk at indbetal via bank da det så senere kan 
dokumenteres. 

5. Sæson 2015 – Hvordan ser det ud: Vi forventer at tilmelde et Senior 11 mand, et 
Veteran 11 mand, et Super Veteran 11 mand og et Grand Master 7 mand – Vi runder 
det kort – Oplevelser fra i år - Alle. 

6. Vintersæson 2014/2015 - /Michael / Agerbeck 
a. Opstart hverdag / Weekend, tildelte træningstider og bane fordeling – Vi har fået 

tider som sidste år dvs. mandag 20.40 til 22.15, onsdag 20.00 til 22.15, torsdag 
20.40 til 22.15 og søndag kl 9 til 10.15. 

1. Til info: Der ryddes ikke sne i weekender – Prøver at klare det ved 
saltning. 

b. Tilmeldte vinterturneringer: Kamal – senior er tilmeldt én turnering. Forventer 
start i Jan 15. Stig + Tom: Tilmeldt OBS49 SuperVeteran + vi er på venteliste 
hos DBU – for Veteran (Forventer svar medio November) 

c. Vinter trænere – Valg / Ansvarlige: Mandage: Frank H/Brolægger. Onsdage: 
Stefan / Sonny  Søndage: Lars Å / Anker – Husk at pumpe bolde før 
træningen. 

7. Lys nøgler – Hvem, Hvor mange: Michael. 1 nøgle hænges fast ned i omklædningen 
som hentes hver gang der skal trænes. (Vi har 3 nøgler. Michael, Agerbeck og den i 
Klublokalet) 

8. Materialer – Er der behov for noget ifm. vintersæsonen – Alle: Et par orange bolde og en 
Pumpe – Lars Å køber.  

9. Eventuelt 
a. Nyt fra bestyrelsen - Michael. Vil godt starte med at sige stor tak til Lars Å for 

det store arbejde han lægger i klubben. Herunder arbejdet med de mange 
sponsorer så vi har fået trøjer og bukser til ungdom og voksne. 

1. Mulig brug af lokaler på Mørkhøj skole / Samarbejde med bla. FC Bella 
er i gang – Møde afholdt uge 42 for at lave oplæg til kommunen. 

2. Samarbejde mellem lokale klubberne – Fælles interesse/front mod 
kommunen om opmærksomhed på lokalsporten/lokalklubberne – Møde 
afholdt uge 43 for at lave fælles oplæg. 
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b. Ny TPS hjemmeside (Mark Vinter): Der er givet grønt lys for igangsætning og 
for brug af DBU’s oplæg. Mark V. har bolden. 

c. Banen på Åstedvej – Michael gav en status omkring banen og hvad der vil blive 
gjort frem mod sommer sæsonen. 

d. Omklædningsrum (Voksen + Ungdom) – Oplevelser ifm renoveringen. (Rengøring, 
færdiggørelse). Agerbeck: Renovering af omklædningsrummene har taget alt 
for lang tid og det er ikke acceptabelt. I voksne rummet mangler der stadig 
lister, håndtag på låger og en god rengøring før vi kan sige det er færdigt. 
Poul B og Nickolaj sørger for at vi kan få lukket opgaven. 

e. Materialerum Voksne + Ungdom – Oprydning. Lars har ryddet op i voksen 
rummet – Stor tak til Lars. Ungdomslokalet rundes i bestyrelsen hvor 
ungdomsformanden også deltager. 

f. Klubbens service – Nyt indkøb / Status (Kim O.) Agerbeck: Der er indkøbt 100 stk 
hvide middagstallerkner. Udlejning styres af Kim O. 

g. Klub fest afholdt 11-12. oktober – Opsamling – hvis noget. Tak til Lars Å. for et 
godt arrangement. 

 

På bestyrelsens vegne  
Karsten Agerbeck 
Næstformand 


