9.9.2020 /IJ

TIK tennis
Referat af bestyrelsesmøde den 2. september 2020
Tilstede:
Jørgen Skovbæk (JS)
Maybrit Christensen (MC)
Michael Frandsen (MF)
Alis Rasmussen (AR)
Inga Jensen (IJ)
Afbud: Jørgen Weje (JW)
Dagsorden:
•
•
•
•
•
•
•

Meddelelser fra formand og udvalgsformænd
Gennemgang af klubbens økonomi og medlemstal
Projekt nye nøgler - gennemført
Gennemgang af træningstilmeldinger
Udbud af indendørstimer, priser og forrang
Planlægning af vintertræning og priser, herunder besøg af Nicolas
Eventuelt

Ad 1: Meddelelser fra formand og udvalgsformænd
Vi har fået udbetalt en rabat på vores forsikring på 720 kr.
Fremover får vi en udgift på 1 t. kr./år for vores bankkonto. Det er en udgift, som er
pålagt alle foreninger.
Der er generalforsamling i Dansk Tennisforbund den 20. september.
DGI har inspirationsaften den 10. september.
Høje Tåstrup Kommune er i gang med en bog om foreningslivet gennem tiderne i
Høje Tåstrup. Den vil også omfatte TIK, og nogle af vores medlemmer gennem
mange år vil ganske givet kunne bidrage.
Aktiv sommer var en succes. Der var 10 tilmeldte.
Vi kan komme ind i tennishallen fra den 14. september.
Ad 2: Gennemgang af klubbens økonomi og medlemstal
Ser fortsat fornuftig ud.
Vores medlemstal er pt 144.
Ad 3: Projekt nye nøgler
Der er udleveret ca. 100 nøgler. Vi fortsætter med at udlevere resten af
udendørssæsonen.

Ad 4: Gennemgang af træningstilmeldinger
Der har været tilmeldt 9 voksne og 5 juniorer.
Ad 5: 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.
Jørgen skriver mail til medlemmerne (er gjort).
Flere skoler har fået timer i tennishallen tirsdag, torsdag og fredag.
Ad 6: Planlægning af vintertræning og priser, herunder besøg af Nicolas
Vintertræning starter mandag den 14. september.
Planen bliver flg:
Juniorer: mandag 16 - 17 og tirsdag 16 - 17
Seniorer: mandag 17 - 18, tirsdag 18 - 19.30 og selvspil onsdag 17 -19
Seniorer, begyndertræning: tirsdag 17 - 18
Priser for træning bliver 750 kr. for juniorer, 1000 kr. for seniorer, og 500 kr. for
begyndertræning for seniorer.
HTK har kontaktet os vedr. en person med særlige behov. Michael følger op.
Ad 7: Eventuelt
Michael fortalte, at han havde været dirigent ved Dansk Padel Forbunds netop
afholdte ekstraordinære generalforsamling.

