25.4.2020/IJ

TIK tennis
Referat af bestyrelsesmøde den 14. april 2020 - mødet afholdt på e-mail
Tilstede:
Jørgen Skovbæk (JS)
Michael Frandsen (MF)
Alis Rasmussen (AR)
Jørgen Weihe (JW)
Maybrit Christensen (MC)
Inga Jensen (IJ)
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meddelelser fra formand og udvalgsformænd
Gennemgang af foreningens økonomi
Planlægning af udendørssæsonen
Planlægning af udendørstræning
Afholdelse af elektronisk generalforsamling
Eventuelt

Ad 1: Meddelelser fra formand og udvalgsformænd
Vi har sagt nej tak til skole/klub samarbejdet i 2020. Konceptet er slet ikke gennemarbejdet,
og alt arbejdet ender med at skulle ligge i klubben, hvor vi nok havde en forventning om, at
det var skolernes idrætslærere, der bar mandskabsbyrden, og vi stillede baner, ketchere mv
til rådighed.
Derimod har Nicolas sagt ja til, at vi gennemfører en sommerschool, og vi ansøger
kommunen om tilskud hertil. Sidste år fik vi 7.200 kr.
Timefordelingsmødet om indendørsbaner til næste vinter blev en telefonopringning. Der var
ikke en mulighed at smide gymnastik ud af tennishallen torsdag og fredag, men det fungerer
jo ikke for os med ungdomstræning mandage og tirsdage, dvs. med to dage i træk.
Problemet var derfor onsdage kl. 17.00 til 19.00, hvor banerne har været Sengeløses, men
Sengeløse har ingen ungdom. Kommunen kunne derfor godt se problemet, og at timerne
burde være til ungdom. Vi har derfor fået de timer til næste vinter. Blåkilde får lov at
beholde deres time fra 19.00 - 20.00 om onsdagen. Så kan det være, vi skal afgive et par
formiddagstimer, som vi ikke har solgt til Sengeløse.

Jørgen S. har været til besigtigelse af, hvor Padelbaner kan opføres på anlægget, sammen
med Peter Christensen og Claus Hillemann, der har fået til opgave at indhente tilbud. Et
tilsvarende møde er afholdt i Hedehusene. Anlægsloftet i kommunerne er jo midlertidig
ophævet, og måske kan der findes penge allerede i år. Som klub pegede vi på at de 2 baner
placeres på den nuværende bane 5, retning nord/syd og med indgang til begge baner fra en
lille sti mellem de 2 baner.

Ad 2: Gennemgang af foreningens økonomi
Michael har styr på bogføring og bankbeholdning, og det har jo også været nogle stille
måneder her i starten af 2020. Der er sørget for løn til Nicolas, selv om han ikke træner, men
vi skal holde på gode medarbejdere.

Ad 3: Planlægning af udendørssæsonen
DIF arbejder på, at udendørs ikke-kontakt sportsgrene skal kunne finde sted fra 10.maj.
Tennis sportens dag den 2. maj er aflyst, men vi håber, vi kan få lov at bruge banerne fra 10.
maj evt. uden klubhus og bademuligheder. Banerne er ved at blive istandsat, så de vil være
klar.
Hvis vi satser på den 10. maj, kan vi også opkræve kontingent pr 1. maj ligesom vi plejer.
Jørgen S. skriver til alle medlemmer.
Alis har aktiveret klubhusudvalget til forårsrengøring, og de er klar, men bliver mødt med at
vi faktisk ikke må være på anlægget

Ad 4: Planlægning af udendørstræning
Nicolas har sendt et forslag til træning udendørs. Det ser rigtig fint ud, og der vil være
mulighed for junior og senior træning mandag og onsdag. Vi sætter priserne til 600 kr. for
juniorer og 1000 kr. for seniorer (plus kontingent).
Den frie træning for voksne om torsdagen kan vi måske også bruge til den
voksenintroduktion, som vi har indgået aftale med DTF om.
Vi har modtaget de 15 ketchere og en del træningsbolde fra DTF.
Det store spørgsmål er, om vi må gennemføre træning, men skolerne er vel kommet i gang i
maj, og så kan vi nok også samle nogle børn.
Vi har tidligere talt om at børn og juniorer skulle betale kontingent og træning under et. Det
vil ikke gøre det lettere, da vi under alle omstændigheder skal have oprettet en profil på alle
i Klubmodul. Medlemstallene herfra styrer indberetninger til både kommunen og DIF og
bruges også til kommunikation bl a om aflyst træning. Hvis der ikke bliver betalt træning,
må vi sammen med Nicolas lave nogle aktioner, hvor vi tager fat i forældrene.

Ad 4: Afholdelse af elektronisk generalforsamling
Vi overvejer, om vi kan afholde generalforsamlingen elektronisk, f eks med en indkaldelse
hvor medlemmerne får en given dato til at skrive mail, hvis de har indsigelse mod
dirigent, beretning, regnskab eller valg til bestyrelse og revision. Hvis de er enige, skal de
ikke skrive. Så burde formalia være overholdt.

Ad 5: Eventuelt
TIK har aflyst Funday den 21. juni.

