28.6.2020/IJ

TIK tennis
Referat af bestyrelsesmøde den 22. juni 2020
Tilstede:
Jørgen Skovbæk (JS)
Michael Frandsen (MF)
Alis Rasmussen (AR)
Jørgen Weje (JW)
Inga Jensen (IJ)
Afbud: Maybrit Christensen (MC)
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Meddelelser fra formand og udvalgsformænd
Corona begrænsningerne
Gennemgang af foreningens økonomi
Rykkere til medlemmer og gratister på banerne
Status på træningen og sommercamp
Projekt flere voksne medlemmer
Eventuelt

Ad 1: Meddelelser fra formand og udvalgsformand
Timerfordeling for indendørs baner i vintersæsonen er nu på plads. Det er lykkedes for os at
få onsdag eftermiddag, som vi har ønsket. Tennishallen skal benyttes til skoleidræt tirsdag,
torsdag og fredag kl. 12 -15.
Kultur- og Fritidsudvalget var begejstret for forslaget, men afviste henvendelsen om
padelbaner på grund af manglende budget midler i år 2020. Til gengæld kommer
ansøgningen om padelbaner med i budgetforhandlingerne for år 2021.
DTF og DGI har udvidet deres samarbejde, og vi har fået ny kontaktperson, som hedder
Johannes Klentz Jørgensen.

Ad 2: Corona begrænsningerne

Klubhuset må stadigvæk ikke benyttes, heller ikke køkken og køleskab. Dog må toilettet
benyttes som nødtoilet.
Vi flytter nogle borde udenfor, og man kan tage stole ud, som skal sættes ind efter brug.
Ifl. beskeden fra kommunen vil dette gælde til den 10. august.
Inga lægger info på hjemmesiden.

Ad 3: Foreningens økonomi
Vores økonomi er fortsat ok. Der er pt 135 medlemmer, der har betalt kontingent.

Ad 4: Rykkere til medlemmer og gratister på banerne
Der er en del juniorer, der skal rykkes for betaling til træning.
Vi kontakter gratister, som vi møder på anlægget og aftaler med dem, hvordan de får meldt
sig ind i klubben.

Ad 5: Status på træningen og sommercamp
Der er et stigende antal medlemmer, der går til træning. Pt er der 3 juniorer og 9 voksne, der
har betalt for træning.
Der er 9 tilmeldte til sommercamp, som starter den 8. juli. Vi reserverer bane 6, 7 og 8 til
dem.

Ad 6: Projekt flere voksne medlemmer
Vi satser på, at vi kan holde et arrangement i august. Vi har modtaget ketchere og
træningsbolde fra DTF. Vi kan annoncere tilbuddet på Facebook.

Ad 7: Eventuelt
Låsene på banerne er så defekte, at de bør skiftes ud. Det drejer sig om udskiftning af 8
cylindere, 7 baner samt klubhuset, og 200 nye nøgler. Jørgen undersøger hos låsesmed.
Baderummene kan vi ikke ændre på, så der må vi benytte de nuværende nøgler.
Michael fortalte om erfaringen med Padel tennisbaner i andre kommuner.

