Referat af FB møde d. 15. marts 2018
Til stede: Kasper Jepsen, Jonas Jeppesen, Mikkel Vejnø Risager, Michael Nielsen, Mark Gammeljord.
Inviteret af FB: Richard Mathiesen.
Afbud: Lars Thomsen, Nina Fremmelev, Carina Kallan, Lotte Büchert.

1. Godkendelse af referat af 3. januar
Godkendt og underskrevet
2. Orientering fra formanden
Mark og Kasper er kommet ind i netværksgrupperne for hhv. unge talenter og for formænd i DIF
Repræsentantskabsmøde på Hellebjerg: Der blev bragt forslag op til de tre ledige pladser og
kontakten til kandidaterne blev aftalt.
Workshop om diversitet i Brøndby d. 19. 4. Vi afklarer de nærmeste dage hvem der deltager.
75 års fejring i Skovsgård/Brovst d. 7.4. Mark og Mikkel koordinerer hvem der deltager.
50 års jubilæum I Haderslev. Richard deltager i et møde med håndboldudvalget d. 4. april.
Kolding KFUM hallerne d. 23.3. Nina deltager
Kasper laver en skriftlig information om et udvalg for voksne ensomme: kontoret formidler gennem
Facebook og mails til efterskolerne.
3. Orientering fra kontoret
Vi søger en ny medarbejder til ROHMIO i stedet for Sarah der er afsluttet med udgangen af februar.
Strategiarbejdet er begyndt. Der er 12 tilmeldt sommerkursus på baggrund af gode
ambassadørbesøg. Der er gode tendenser for fodbold, hvor to foreninger og en efterskole laver et
pilotprojekt omkring Tecnica sammen med forbundet. Der er lavet flere aftaler på væresteder og
det skriftlige oplæg til Rend-og Hop i foreningerne er færdigt inden påske. Ensomhed og Kidræt er
under udvikling, og der er opsat 10 meter tavle til projektstyring på kontoret.
Der er et godt samarbejde med DIF om bogholderiet. Taekwondo har opsagt kontoret i Brøndby.
Medlemstallet er opgjort i CFR, og vi har 7.247 unikke medlemmer i 140 foreninger i 2017. Der vil
nu blive udsendt kontingentopkrævninger.

4. Bestyrelseskompetencer
Udsættes til næste møde
Jonas udtræder i 2019, og der skal findes en kandidat til kassererfunktionen.
5. Økonomi
Balancen pr. 1.3. blev gennemgået, og det ser positivt ud.
Årsrapporten for 2017 blev gennemgået og drøftet. Der er et positivt resultat på 87.773 kr
fraregnet ROHMIOs økonomi. Regnskabet blev underskrevet sammen med protokollen.
Opdaterede forretningsprocedurer vedr. betalinger mm. blev også underskrevet.

6. Jubilæum
Fire hold fra Tyskland og 24 bordtennisspiller. Sverige har fået en håndsrækning på 26.000 kr til
transport. Vi undersøger, om der er en bevilling på vej på 25.000kr. fra Y’s Mens til yderligere
hjælp. Danmark stiller med fire håndboldhold. Michael opfordrer til at bestyrelsen aktiverer eget
netværk omkring danske bordtennisspillere og foreninger. Der er ikke deltagelse fra Portugal og
Ukraine. Guldnålebærere og partnere er inviteret med til festen. Dennis er virksomhedspraktikant
på kontoret i tre måneder med særlig opgave indenfor fundraising og sponsorater.
Den internationale bestyrelse mødes i London i april. Sporten og lederuddannelser i Europa er på
dagsordenen.

7. Repræsentantskabsmødet
Check-listen blev gennemgået og opdateret.
Rounborgpokalen afklares med Nina
Ordlyd til guldnålen som fremlagt på mødet d. 22.11. blev godkendt og stilles som forslag af FB.
Indstillinger til priserne er gennemgået og besluttet.
Indstillinger til sølvnåle og guldnåle blev drøftet og besluttet.
Temaer til bestyrelsens mundtlige beretning blev gennemgået og Kasper modtog input.
8. Eventuelt
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