9.2.2019/IJ

TIK tennis
Referat af bestyrelsesmøde den 5. februar 2019
Tilstede:
Jørgen Skovbæk (JS)
Maybrit Christensen (MC)
Michael Frandsen (MF)
Alis Rasmussen (AR)
Jørgen Weje (JW)
Inga Jensen (IJ)
Dagsorden:
1. Meddelelser fra formand og udvalgsformænd
2. Gennemgang af årsregnskab for 2018 og budget for 2019
3. Tilrettelæggelse af generalforsamling den 13. marts 2019
- Afholdes i Tennishuset kl. 19.00?
- Beretning til generalforsamlingen
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af revisorer
- Dirigent på generalforsamlingen
- Nye vedtægter
- Forplejning
4. Sommertræning
5. Eventuelt
Ad 1: Meddelelser fra formand og udvalgsformænd
Der er Fun-day den 2.6.
Jørgen deltager i formandsmøde i TIK den 7.2.
Dansk Tennisforbund skal låne vores klubhus til banekursus den 26.2.
Tilbagemeldinger om juniortræning viser, at der generelt er tilfredshed. Der har dog været
lidt rigeligt uro på holdet mellem kl. 16 og 17.
Der er træning i uge 8.
Ad 2: Gennemgang af årsregnskab for 2018 og budget for 2019
Regnskabet for 2018 viser et underskud på 31 t.kr., som svarer til det, vi forudså på den
ekstraordinære generalforsamling. Forklaringen er den kontrakt, der var indgået med Dansk
Tennisforbund, og som var uopsigelig indtil august.
Budgettet for 2019 er i balance og bygger på de samme kontingentsatser som i 2018.
Ad 3: Tilrettelæggelse af generalforsamling den 13. marts 2019
Afholdes i Tennishuset kl. 19.
Beretning til generalforsamlingen. Antal medlemmer tilføjes. Beretningen og
regnskab/budget udsendes sammen med dagsordenen til medlemmerne. Det lægges samtidig

på hjemmesiden.
Valg af bestyrelsesmedlemmer. Vi er alle villige til at genopstille og tage 1 år mere.
Valg af revisorer. Er formentlig villige til at genopstille.
Dirigent på generalforsamlingen. Muligheder undersøges.
Nye vedtægter. Forslag er udsendt og lagt på hjemmesiden.
Forplejning. Vi sørger for sandwich (Maybrit) og vin, vand og øl (Jørgen).
Ad 4: Sommertræning
Vi forventer at fortsætte med Alexandra og satser på 2 dage om ugen, som skal hænge
sammen med, at Alexandra også skal være træner i Albertslund. Vi skal finde en erstatning
for Alexandra i perioden 7.5. – 27.5.
Ad 5: Eventuelt
Der bliver åbning af den udendørs sæson lørdag den 4. maj, som er Tennissportens dag.
Vi sørger for støtte til herreholdet Tåstrup/Albertslund i sommerhalvåret under forudsætning
af, at Albertslund er med på at støtte med halvdelen.

