27.5.2018/IJ

TIK tennis
Referat af bestyrelsesmøde den 22. maj 2018
Tilstede:
Jørgen Skovbæk (JS)
Maybrit Christensen (MC)
Michael Frandsen (MF)
Jørgen Weje (JW)
Inga Jensen (IJ)
Afbud: Alis Rasmussen
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Meddelelser fra formanden
Status på bankerne og betalinger
Status på træning og planlægning af møde med DTF om træning
Orientering om hvem der ved hvad om klubmodul
Planlægning af Fun-day den 10. juni
Eventuelle ønsker til hjemmesiden

Ad 1: Referatet fra sidste møde blev godkendt.
Ad 2: Vi har nu fået mapperne med bilag fra den tidligere kasserer, så vi kan begynde bogføring
for 2018.
4 baner er udlånt til Tennis Øst den 2.6.
Vores herrehold, der spiller i 8. division, og som er et samarbejde mellem Tåstrup og
Albertslund, vandt deres første kamp i Tølløse. Der er hjemmekamp søndag den 27. maj kl.
15.
Indendørs baner skal tegnes inden den 4. juni. Vi booker det antal, vi kan få, ligesom vi har
gjort tidligere.
JS sender mail til medlemmerne om persondataforordningen.
Vi har adgang til at kunne benytte TIK klubhuset.
Ad 3: Der er nu hul igennem til vores bank. Vi kan derfor komme i gang med at overføre de
indbetalte kontingenter og de beløb, der er indbetalt for bolde. Det er lykkedes for 100
medlemmer at få betalt kontingent. Vi skal snarest iværksætte en rykkerprocedure for de
seniorer og juniorer, der mangler at betale.

Ad 4: Der er del juniorer og enkelte seniorer, der deltager i træning. Der er meget få juniormedlemmer der har betalt kontingent og træning. Der er forsøgt at afholde et forældremøde men
der var ingen tilmeldinger og mødet måtte aflyses. MC følger op
Både juniorer og seniorer skal have mulighed for træning i 2 timer/uge for deres kontingent.
Udendørs træning bør fortsætte til og med september. Der er aftalt møde med DTF den 28.
maj, hvor vi vil have tilbud på træning for august og september, hvor kontrakten er udløbet.
I forhold til indendørs træning vil vi se på, hvordan det kan hænge sammen med det tilbud,
vi får.
Der er givet et tilbud om træning for nye medlemmer med 3 gange for 275 kr.
Ad 5: Vores viden om klubmodulet er foreløbig begrænset. Der er en support, der kan kontaktes.
Adgangsrettigheder til systemet er tilrettet.
Ad 6: Der er fun-day søndag den 10. juni kl. 11-15. MC sender mail til medlemmerne for at
interesserede kan melde sig som hjælpere til arrangementet, dvs. spille med nye
medlemmer.
Ad 7: Vi lægger fremover bestyrelsesreferatet på hjemmesiden.
Der skal desuden lægges en velkomst til nye medlemmer øverst på hjemmesiden, som kort
fortæller, hvordan man bliver medlem.

