
Udvidet udvalgsstruktur Sisu-MBK 

Udvalg   

Seniorudvalg (SU)  Formand valgt: Mathias Heidmann 
Medlemmer: Kasper Friis, Peter Schlanbusch og Mathias 
Heidmann, YY 
 
Opgaver: 

• Mathias Heidmann: Modtagelse af nye medlemmer, 
Velkomstbreve, træneruddannelse af sekunda-
trænere. 

• Kasper Friis: Ansvarlig for at sætte hold til 
holdturneringen. Jyll.serie og ned. Koordinering med 
EU 

• Peter Schlanbusch: Ansvarlig for ansættelse af 
trænerne og koordineringen, sekunda-mesterskab, 
træningslejre. 

 

Ungdomsudvalg (UU)  Formand valgt: Kresten Johansen 
Medlemmer: Peter Mortensen, Stef, yy 
 
Opgaver: 

• Peter Mortensen: Stævneansvarlig 

• Kresten: Træneransvarlig 

• Kresten: Forældre- og medlemskontakt 

• Peter: Eliteansvarlig (juniordivision, fredagstræning 
etc.) 

• Kresten: Ansvar for DGIs holdturnering 

• Stef: Ansvar for skolekontakt  
 

Eliteudvalg (EU)  Formand valgt: Casper Staal  
Medlemmer: Kenneth, YY 
 
Opgaver: 

• Træneransvarlig 

• Fastlæggelse af budgetter 

• Udtagelse af hold til de 3 øverste seniorhold 

• Spillerkontakt i elitetruppen 

• Fastlæggelse af mål og strategier for eliteafdelingen i 
Sisu/MBK 

 

Veteranudvalg (VU)  Formand: Kai Berg 
Medlemmer: Tonny Broch,  
 
Opgaver: løbende drift af veteran formiddag. 
 
 

Dameudvalg (DU)  Tovholder: YY 
Medlemmer: YY, YY 
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Opgaver: ALLE dame/pigehold og aktiviteter og træning 
målrettet damer/piger. 
 

Lokale og kantineudvalg 
(LU) 

 Tovholder:YY   (evt. indgå i bestyrelsen) 
Medlemmer: YY, YY, YY 
 
Opgaver: 

• Oprydningsdag aftales med bestyrelsen. Arrangere 
oprydningsdag, koordinering og indkaldelse hertil. 

• Reparation, ophængning af skilte med videre. 

• Eftersyn af bordtennismateriale og indkøb af nyt.  

• Kantine: indkøb af øl og vand til hverdag og i 
forbindelse med arrangementer. Levering af dåser til 
genbrug. Indkøb af ”forbrugsstoffer” til kantinen. 

• Køkkenansvarlig 

• Udenomsarealer, vedligehold 

• Tæt dialog med den person i bestyrelsen der 
varetager kontakten til kommunen omkring de fysiske 
forhold. 

 

Medie, PR og 
hjemmeside 

 Tovholder:YY 
Medlemmer:YY, YY, YY 
 
Opgaver: 

• Drift og udvikling af hjemmeside 

• Facebookstrategi 

• Opsætning af et nyhedsbrev skabelon 

• Kontakt ifm. Problemer med Yousee internet/TV 

• Kontakt til lokale medier mv. 

Sponsorudvalg  Tovholder:YY 
 

• Taurus aftale 

• BTEX aftale 

• Guldplader 

• Opsøge nye sponsorerer (SISU OPEN især) 
 

Økonomi og 
administration 

 Formand Valgt: Jens V. Jacobsen 
Medlemmer: Ida G. Nielsen; Pia Leth, YY, YY 
 
Opgaver 

• Økonomi 

• Medlemsadministration 

• Sørge for at der er alle relevante informationsfoldere, 
indmeldelsesblanketter, kampsedler mv. tilgængeligt i 
klubben.. 

• Lokalebookning og oversigt over lokalernes 
anvendelse. 

• Organisationsplan 
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• Administration af p-kort. 

• Administration af nøglekort. 
 

 
 

Aktivitetsudvalg Sisu-open 
14-15 okt. 

Tovholder:YY 
 
Medlemmer:YY, YY, YY, YY 
 
Alt vedrørende stævnet og evt. sidearrangementer som 
fest/overnatning mv.. Turneringsplanlægning, anskaffelse af 
hjælpere mv.  
 

 Julefrokost 
og 
juleturnering 
16. dec 

Tovholder: Pia Leth 
 
Medlemmer:YY, YY 
 
Alt vedrørende stævnet og evt. sidearrangementer som 
fest/overnatning mv.. Turneringsplanlægning, anskaffelse af 
hjælpere mv.  
 

 AAVO 
Medio 
februar 

Tovholder: Linde (turnering), Andet: YY 
 
Medlemmer:YY, YY 
 
Alt vedrørende stævnet og evt. sidearrangementer som 
fest/overnatning mv.. Turneringsplanlægning, anskaffelse af 
hjælpere mv.  
 

 Vet. Double 
Primo  marts 

Tovholder:YY 
Medlemmer:YY, YY 
 
Alt vedrørende stævnet og evt. sidearrangementer som 
fest/overnatning mv.. Turneringsplanlægning, anskaffelse af 
hjælpere mv.  
 

 Seniorcup 
5. maj 

Tovholder: Kasper Friis 
Medlemmer:YY, YY, YY 
 
Opgaver: Alt vedrørende stævnet og evt. sidearrangementer 
som fest/overnatning mv.. Turneringsplanlægning, 
anskaffelse af hjælpere mv.  
 
 

 DM 
veteraner  
15-17 april 
2018 

Tovholder: Jens V. Pia Leth 
Medlemmer:YY, YY, YY 
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Opgaver: Alt vedrørende stævnet og evt. sidearrangementer 
som fest/overnatning mv.. Turneringsplanlægning, 
anskaffelse af hjælpere mv.  
 

 Sommercup Tovholder: Linde og Finn. 
 
Alt vedrørende stævnet og evt. sidearrangementer som 
fest/overnatning mv.. Turneringsplanlægning, anskaffelse af 
hjælpere mv.  
 
 
 
 
 
 

Frivillighedskoordinering  Tovholder:YY 
Medlemmer: YY, YY 
Nyt initiativ. Der skal findes nye og alternative måder at sikre 
frivillighedsindsatsen i klubben. Eventuel udvikling af 
pointsystem eller frivillighedsdatabase, hvor medlemmer og 
venner af klubben kan booke sig på opgaver. Arbejdet skulle 
gerne udmønte sig i at det bliver lettere at: 
 
finde hjælpere til  

1. egne sportsarrangementer. 
2. Specialarrangementer arrangeret af andre (Dokken, 

ITTF dag, Tail gate mv. Aarhus kommunen 
bevægelsesdag. 

3. Ikke sport aktiviteter: DHL, halvmaraton mv., grøn 
koncert. Bauhaus. 

 


