
                REFERAT                           

 
 
Kære Seniorer, Veteraner, Superveteraner og Gran master 
 

 
        Mørkhøj 17. marts 2015             

 
Mødet blev afholdt tirsdag den 17. marts kl. 18.30 i Torvegårdens (”Klubben”) mødelokale. 

Antal deltagere: 13 medlemmer mødte op. (Der var 20 tilmeldte). 

 

Dagsorden 

1. Velkomst og spisning 
2. Opsamling fra generalforsamlingen afholdt 24. februar 2015. – Referatet (som endnu ikke 

er udsendt) blev gennemgået. 
 

3. Afslutning af Vintersæson (Træning/Turnering). Ris og ros – Alle. 
a. Træning 

1. Der var lidt utilfredshed over at der var lagt mange træningskampe på vores 
træningsdage. Specielt er der nogle uger hvor der var planlagt 2 
træningskampe på en uge. Det har været svært at få flyttet træningskampe 
bla. fordi vi fik tilmeldt os lidt for sent i år. Vi skal være opmærksom på dette 
når vi tilmelder os til næste vintersæson. 
OBS! onsdag den 25/3: Bella får banen til kl. 20.15 – Så vi skal starte 
træning 15 min. senere denne dag. 
 

2. Sidste træningsdag på kunstgræs er søndag den 29/3-2015 
 

4. Sommersæson 2015 
a. Sæson opstart - Mørkhøj skole / Åstedvej 
b. Tilmeldte hold / turneringer / pokalturneringer 

1. I SBU har vi tilmeldt: Et seniorer og et Veteran hold 
1. Kampdage planlægges som: Senior: Spiller weekend  Veteran: 

Spiller om onsdagen  
2. I OBS49 har vi tilmeldt: Et Super Veteran hold og et Grand Master hold.  

1. Kampdage: Super Veteran spiller om mandagen. Grand Master 
spiller om onsdagen. 

c. Dommere 2015 – Der planlægges med at bruge Baumbach’s far og Rene i det 
omfang det er muligt. 

d. Trænere for 2015 
1. Seniorer: Det bliver Kamal og Gazi 
2. Veteraner: Det bliver Nickolaj og Stig 
3. Superveteran: Det bliver Lars Å., og gerne en ekstra – Hvem vil ? 
4. Grand Master: Stefan + Henning 

e. Træningstider og dage: Vi træner tirsdag og torsdag Kl. 18.30 og søndag kl. 10.00 
f. Første græstræning - Start: ??  - Vides ikke vi afventer info fra kommunen. 

1. Åstedvej – Vi skal være opmærksom på banens stand inden den bruges. Vi 
skal ikke ødelægge den ved for tidlig brug nu da vi har fået den renoveret. 
Der er aftalt en eftersåning med kommunen. Den vil ske onsdag uge 13 alt 
efter vejr og vind. Vi skal sørge for, at BOMM’en for enden af Åstedvej er 
åben når de kommer.  



Kim Otto / Michael P. I har nøgle hvorledes sikre vi at der er åbent når de 
kommer – Kan i hjælpe her ??. 

 
5. Materialer - Medbring venligst ønsker. – Lars Å. koordinerer og indkalder trænere for at få 

overblik over materialer og tøj..  
 

6. Eventuelt 
a. Omklædningslokaler – Afslutning 

1. Det er nu godt 1 år siden vi satte renoveringen i gang af vore 
omklædningslokaler. Det er Nickolaj / Poul som har fået opgaven men 
endnu ikke afsluttede den – det er bare for dårligt. Poul vil sikre at det bliver 
færdig inden sommerturnering starter.   

b. Forårsstævne – Er der basis/frivillige for dette ? – Gazi og Lars Å. Vil forsøge at 
sætte et forårsstævne i gang. De melder tilbage om behov og hvilken hjælp der er 
brug for. 

c. Efterårsstævne og dato valg – Tages op på et senere tidspunkt (efterår) 
d. Øl mand – Vi skulle gerne have valgt en ansvarlig. Ingen af de fremødte meldte sig 

og der er derfor ingen ølmand her inden sæson start. Er der nogen som vil melde 
sig så sig til – det er nok klubbens vigtigste post. 
Både Jan O og Kim O kender ”leverandører” som der kan tages kontakt til og 
dermed sikre levering af øl/vand til klubben.  

e. Øl regning – Skylder sedlen blev gennemgået. Der opfordres igen til at folk betaler 
deres udestående. Det bør ikke være nødvendigt at rykke flere gange for betaling af 
gæld. 

f. Hverve kampagne til ungdommen – Lars Å. Og Gazi har et oplæg/flyer klar som det 
planlægges at uddele flere steder i området. De planlægger at gøre dette hurtigst 
muligt så vi fanger så mange som muligt her inden sommer træningen. Vi mangler 
dog en accept fra ungdomsformanden. Kim O. vil rykke for at få en melding. 

g. Mål på Åstedvej – Der ligger vist et stål mål på Åstedvej som er i stykker. Skal det 
ikke smides ud – Michael ? 

h. Nøgle – omklædning / Bad. Der blev spurgt til nøgler for bad og omklædning. Det er 
i dag kun trænere/bestyrelsen som har nøgler til omklædning. Nøglen til badet er 
den samme som til omklædningsrummet.  

 
 
 

På bestyrelsens vegne  
Karsten Agerbeck 
Næstformand 
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