8/8 2018 / JS

TIK tennis
Referat af bestyrelsesmøde den 6. august 2018
Tilstede:
Jørgen Skovbæk (JS)
Maybrit Christensen (MC)
Michael Frandsen (MF)
Jørgen Weje (JW)
Alis Rasmussen
Afbud: Inga Jensen
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Meddelelser fra formanden og udvalgsformænd
Medlemstal og økonomi
Træning i vinterhalvåret
Vinterbane-medlemsskab
Priser på vinterbaner
Klubmesterskaber
Eventuelt

Ad 1: Referatet er godkendt og lagt på hjemmesiden
Ad 2: Vi er inviteret til møde med HTK om flere børn i idrætsforeninger – Foreløbigt nej tak
Ungdomslederpris – ingen indstillinger
Dragør tennisklub har spurgt om indendørsbaner – men ikke særlig seriøst
Campen i uge 27 gik ok med 7 deltagere
Gavle på klubhus er malet.
Tenniscykel-turneringen havde flot deltagelse med 24 tilmeldte
Ad 3: Vi har 130 medlemmer heraf 18 unge under 18 år
Regnskab er afstemt pr 4/8 2018. Med forventede indtægter og udgifter resten af 2018 må
forventes et underskud på ca 40.000 kr som allerede oplyst på den ekstraordinære
ekstraordinære forsamling i april
De to bankkonti sammenlægges med Nordea som fortsættende bank
Ad 4: Den nuværende træneraftale gennem DTF er alt for ambitiøs og for dyr i forhold til vores
medlemsantal og økonomi. Aftalen opsiges med virkning fra 15. september.

Det undersøges om vi kan finde en træner der kan træne børn og juniorer ca 4 timer om ugen
i vinterhalvåret. Voksentræning aflyses i vinterhalvåret

Ad 5: Det blev vedtaget at tilbyde vinterbane-medlemsskab for 200 kr. Vintermedlemsskab betyder
indmeldelse i klubben men kun med adgang til at købe og spille på indendørsbaner
Ad 6: Med henblik på at sælge flere aftentimer blev priserne for en fast time på indendørsbane
fastsat til 1.500 kr frem til kl 18.00 og 2.000 kr fra 18.00 til 22.00. Alle der spiller på
banerne skal være fuldtidsmedlem eller vinterbane-medlem
Ad 7: Da der slet ikke var tilmeldinger til klubmesterskaber sidste år sløjfes disse i 2018
Ad 8: Køb af nøgle til bane og klubhus ligges på shoppen på hjemmesiden. Pris 50 kr
Der indkøbes bolde så vi kan levere til medlemmer når indendørssæsonen starter.
Der indkøbes materiale til forhindring af fugle under taget på klubhus.

