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TIK tennis
Referat af bestyrelsesmøde den 28. august 2019
Tilstede:
Jørgen Skovbæk (JS)
Maybrit Christensen (MC)
Michael Frandsen (MF)
Alis Rasmussen (AR)
Jørgen Weje
Inga Jensen (IJ)
Dagsorden:
•
•
•
•
•
•

Meddelelser fra formand og udvalgsformænd
Gennemgang af klubbens økonomi
Gennemgang af træningstilmeldinger
Udbud af indendørstimer, priser og forrang
Overvejelser og planlægning af vintertræning, herunder besøg af Nicolas
Eventuelt

Ad 1: Meddelelser fra formand og udvalgsformænd
Jørgen S. refererede fra formandsmøde i TIK. Vores ønske om at kunne benytte
tennishallen i sommerperioden, hvis det er regnvejr, og med adgang direkte fra
tennisanlægget, blev drøftet. Det bliver taget op i TIC, og hvis det ikke hjælper, må vi tage
det op med kommunens idrætskonsulent.
Vi finder det også uhensigtsmæssigt, at tennishallen skal benyttes til gymnastik. Det
blokerer bl.a. for vores ønsker til indendørs træning.
Stopuret åbner igen med ny forpagter. Det er kulturhusene, der står for det. Der vil være
åbent fra kl. 16.30 til 20.30 mandag til torsdag.
Pokalfest bliver den 25. januar. Funday var en succes, og Funday i 2020 bliver den 7. juni.
Der er Knæk cancer dag i uge 43.
Vi kan komme ind i tennishallen fra den 16. september.
Ad 2: Gennemgang af klubbens økonomi
Vores overskud er pt. på ca. 30 t. kr. Kassebeholdningen er på ca. 1/4 mil.
Ad 3: Gennemgang af træningstilmeldinger
Der er kommet en mindre tilgang af juniormedlemmer i forbindelse med Funday og Aktiv
sommer.
Ad 4: Udbud af indendørs timer, priser og forrang
De indendørs baner udbydes nu og med tilbagemeldingsfrist den 15. september og til samme
prisniveau som hidtil. Der er forrang for dem, der havde banerne sidste år.

Ad 5: Overvejelser og planlægning af vintertræning, herunder besøg af Nicolas
Vi kunne se flg. muligheder for vintertræning:
Juniorer: tirsdag 16-18 og onsdag 16-18, hvis Sengeløse ikke fortsat skal bruge sin bane.
Ellers bliver det onsdag 15.30-17.
Seniorer: tirsdag 19-21 og torsdag 20-22.
Nicolas og Maybrit undersøger muligheden for annoncering af træningstilbud via Facebook.
Priser for træning bliver 750 kr. for juniorer og 1000 kr. for voksne.
Vi drøftede forskellige tiltag for at tiltrække nye medlemmer, bl.a. træningstilbud af kortere
varighed og måske samarbejde med skoler for at få børn gjort interesserede på et tidligt
tidspunkt.
Det blev aftalt at Nicolas sørger for indkøb af flg. til vintertræning:
Mininet, vi har formentlig 4, men der skal bruges 6, skumbolde, rebstiger og hække samt en
højtaler.
Maybrit sørger for opstart pakke med bolde - orange, røde, grønne og alm bolde til salg.
Ad 6: Eventuelt
Ingen bemærkninger.

