20.4.2019/IJ

TIK tennis
Referat af bestyrelsesmøde den 10. april 2019
Tilstede:
Jørgen Skovbæk (JS)
Maybrit Christensen (MC)
Michael Frandsen (MF)
Alis Rasmussen (AR)
Inga Jensen (IJ)
Dagsorden:
1. Meddelelser fra formand og udvalgsformænd
2. Status for udendørs baner
3. Åbning af udendørssæsonen 4. maj
- Tidspunkt
- Aktiviteter
- Servering
4. Kontingentopkrævning
5. Sommertræning
6. Eventuelt
Ad 1: Meddelelser fra formand og udvalgsformænd
Der skal foretages timefordeling for de indendørs baner 2019/2020: Vi satser på samme
indendørs timer, som vi har haft i denne sæson.
Der er Funday den 2. juni, starter kl. 10.30. Alis og Inga har været til møde i TIK, og det er
aftalt, at der skal skiltes ordentligt i foyeren til tennisanlæget, at døren til tennisanlæget skal
være åben, og at vi kan benytte tennishallen, hvis vejret skulle være dårligt.
Funday er både for nye interesserede og for nuværende medlemmer, og det er vigtigt ved
samme lejlighed at få gjort opmærksom på tilbud om træning.
Der er stormøde i TIK den 6. maj, hvor Alis deltager.
Maybrit sørger for at få købt bolde, så de er klar til den udendørs sæson.
Vores deltagelse i aktiv sommer afhænger af, om Aleksandra kan deltage. Det afventer vi
tilbagemelding på.
Ad 2: Status for de udendørs baner
De udendørs baner vil være klar til den 4. maj, hvor den udendørs sæson åbner. Vi skal
sørge for, at der er et sæt koste på alle baner. Aftales med banemændene.
Ad 3: Åbning af udendørssæsonen 4. maj
Vi åbner udendørssæsonen 4. maj, som er tennissportens dag.
- Tidspunkt: 4. maj kl. 10.
- Aktiviteter: Mulighed for at spille.
- Servering: kaffe og kage
Det aftalt med Dansk Tennisforbund, at vi får leveret en reklamepakke.

Ad 4: Kontingentopkrævning 2019
Ny sæson starter 1. maj, hvor der vil blive trukket kontingent.
Ad 5: Sommertræning
Det er aftalt med Alexandra at hun træner tirsdag og torsdag hos os. Juniorer fra 16.00 til
18.00, som vi opdeler i 2 hold for begyndere og for lidt øvede.
Seniorer trænes torsdag kl. 18.00 til 20.00. Hvis der hos de tilmeldte seniorer er stemning for
at komme 2 x 1 time, kan vi ændre det til tirsdag og torsdag kl. 18.00 til 19.00.
Vi skal finde en erstatning for Alexandra i perioden 7.5. – 27.5. eller vente med at starte
træning til den 28.5.
Vi forsøger desuden at få Aleksandra til at deltage den 4. maj til udendørssæsonens start og
til Funday den 2. juni.
Ad 6: Eventuelt
Ingen bemærkninger.

