Referat fra bestyrelsesmøde i FBTU d. 30. oktober 2017.
Deltagere i møde nr. 3: Jens Povl Barkler (JPB), Michael Demant (MD), Torben
Pedersen (TP), Søren Kromann (SK) og Ulrik Pedersen (UP).
Dagsorden:
1. Ansøgning Albani
Ansøgning om tilskud er modtaget af Albani Fonden. Den behandles på møde i
fonden i november måned. JPB opbevarer brev fra fonden.
2. FM 2018 i Odense Idrætshal
Løfte om, at vi kunne få hal 1 i Odense Idrætshal til FM både lørdag og søndag
er tilsyneladende glemt. Vores mulighed i hallen i den weekend er, at vi får hal
1 lørdag og hal 2 søndag. Det har vi sagt ja til.
JPB sender fil med indbydelse til MD og SK, der retter indbydelsen til, så der
bliver en fornuftig fordeling af rækkerne i forhold til tildelingen af hal. TP
undersøger ved OB muligheden for rødt gulv til arrangementet lørdag.
JPB forhører om mulighed for Od. Idr. Hal til FM i 2019 i den sædvanlige
termin.
3. Ansøgning til Fynske Bordtennis Venner
JPB laver ansøgning om 10.000 kr. grundet dyr tur for ungdomsspillere til
Estland og kval. top 12 på Bornholm samt Jubilæum.
4. Jubilæum
Kontakt til Carlslund (Jess Heilbo) i forbindelse jubilæum (UP/TP?). UP kontakt
til Albani. Hvad skal det spiselige være til receptionen den 28. febr. efter
arrangementet i hallen? – TP snakker med Tritons TP.
5. Støtte til ungdomstur til Estland
Lukas Bonnerup og Noah Hvid er udtaget til stævne i Estland – en dyr tur, som
koster 4000 kr. for hver. FBTU bevilliger støtte til hver spiller på 1000 kr. UP
svarer på ansøgning.
Deltagerne i kval. top 12 på Bornholm får et tilskud på hver 500 kr., da det også
er en rimelig dyr tur. JPB giver besked til klubberne om støtten.
6. Sponsor
UP arbejder videre med at skaffe en bedre sponsoraftale.

7. Eventuelt
Spilleudvalget holder lav profil før jul. Rart med en ”tovholder” i udvalget.
Pokalturneringen har 8 deltagende klubber. Lodtrækning til første runde /
kvartfinaler blev foretaget.
8. Næste møde
Mandag den 27. november kl. 16.15 på Kulturmaskinen.
Referent: Jens Povl Barkler

