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TIK tennis
Referat af bestyrelsesmøde den 6. februar 2020
Tilstede:
Jørgen Skovbæk (JS)
Michael Frandsen (MF)
Alis Rasmussen (AR)
Inga Jensen (IJ)
Afbud:
Jørgen Weihe (JW)
Maybrit Christensen (MC)
Dagsorden:
Møde med klubudviklingskonsulent Rasmus Rosendahl, DTF
Meddelelser fra formand og udvalgsformænd
Gennemgang af årsregnskab for 2019 og budget for 2020
Tilrettelæggelse af generalforsamling den 19. marts 2020
- Afholdes i Tennishuset kl. 19.00?
- Beretning til generalforsamlingen
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af revisorer
- Dirigent på generalforsamlingen
- Forplejning
5. Junior- og seniortræning
6. Eventuelt
1.
2.
3.
4.

Ad 1: Møde med klubudviklingskonsulent Rasmus Rosendahl, DTF
Rasmus redegjorde for DTF’s engagement i den nationale Bevæg-Dig-for-Livet kampagne,
som giver mulighed for at lave en vækstaftale med klubber. En vækstaftale omfatter bl. a.
sparring og gode idéer til at få flere medlemmer i klubben, gratis materiale til markedsføring
af Tennissportens Dag, bonuspakke med ketchere og bolde. Vi blev desuden gjort
opmærksom på muligheden for at søge om tilskud fra Foreningspuljen, hvor man kan søge
hvert år i marts.
Vi drøftede, hvilke muligheder, vi har, og hvordan vi kan tiltrække nye medlemmer. Mulige
initiativer kunne være introduktions- og træningstilbud, større synlighed ved f.eks. at være
på Facebook. Samtidig vil involvering af flere frivillige medlemmer gøre det lettere at sætte
nye initiativer i gang.
Rasmus vender tilbage med opfølgningsskabelon.

Ad 2: Meddelelser fra formand og udvalgsformænd
Vi har fået brev fra Høje-Taastrup kommune om muligt samarbejde med skolerne. Jørgen
kontakter kommunen for at forhøre sig nærmere.
B-fit (kommunens ansatte) har et arrangement den 29. maj, hvor de benytter vores udendørs
baner fra kl. 15 - 17.
Vi har indsendt en ansøgning til Høje-Taastrup Kommune om bevilling af penge til opførsel
af 3 Padel tennisbaner, 2 baner i Taastrup og 1 bane i Hedehusene.
Jørgen deltager i generalforsamling i TIK den 5. marts.
Vi har fået et tilskud fra kommunen på 10 t. kr. til rengøring af vores klubhus i
sommerperioden.
Ad 3: Gennemgang af årsregnskab for 2019 og budget for 2020
Regnskabet for 2019 viser et tilfredsstillende overskud. I budgettet for 2020 foreslår vi
uændrede kontingent satser med 650 kr. for seniorer og 300 kr. for juniorer.
Ad 4: Tilrettelæggelse af generalforsamling den 19. marts 2020
- Afholdes i Tennishuset kl. 19.00.
- Beretning til generalforsamlingen er klar til at blive udsendt.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer. Vi er villige til at tage 1 år mere, hvis der ikke er andre
kandidater.
- Valg af revisorer. De nuværende revisorer er også villige til at tage 1 år mere, hvis der
ikke er andre kandidater.
- Dirigent på generalforsamlingen. Henning Åsberg spørges.
- Forplejning. Kaffe, kage, øl, sodavand.
Ad 5: Junior- og seniortræning
Træningen er tirsdag kl. 16 - 18 for juniorer og kl. 18 - 19.30 for seniorer, onsdag kl. 16 - 17
for juniorer.
Ad 6: Eventuelt
Vi udvider ”vintermedlemskab” til ”vinter- eller passivt medlemskab”, og kontingentet vil
fortsat være 200 kr. pr. år.
Tennissportens dag er den 2. maj.

