6.12.2020 /IJ

TIK tennis
Referat af bestyrelsesmøde den 1. december 2020
Tilstede:
Jørgen Skovbæk (JS)
Michael Frandsen (MF)
Alis Rasmussen (AR)
Inga Jensen (IJ)
Afbud:
Maybrit Christensen (MC)
Jørgen Weje (JW)
Dagsorden:
• Meddelelser fra formand og udvalgsformænd
• Gennemgang af klubbens økonomi og medlemstal
• Status på indendørstræning
• Status på Padel tennis
• Brug af klubhuset i vinter
• Eventuelt
Ad 1: Meddelelser fra formand og udvalgsformænd
TIC er lukket 21.12. - 26.12. og 31.12. - 3.1. Der bliver mulighed for fri tegning 28.,
29., 30.12.
Vi er godkendt som folkeoplysende forening for 2021, og antal medlemmer er oplyst
til kommunen.
1. december skal vi foretage indberetning til det centrale foreningsregister. Det sker
via Klubmodul.
Sengeløse har fået erstatningstimer i tennishallen for de timer, som de har afgivet
onsdag aften i vintersæsonen.
Ad 2: Gennemgang af klubbens økonomi og medlemstal
Økonomien ser fortsat fornuftig ud. Pt mangler vi en regning for rengøring for 2020
samt for Klubmodul.
Vores medlemstal er pt 165, heraf er 26 under 25 år.
Ad 3: Status på indendørs træning
Er fortsat en succes med mange tilmeldte, og det ser også ud til, at alle har betalt.
Med de nye Corona stramninger skal antal voksne til træning være under 10 og antal
børn under 50, men det er der fokus på.
Nicolas kan fortsætte som træner, selv om han bliver færdig med sin uddannelse til
februar.

Ad 4: Status på Padel tennis
Der har været opfølgningsmøde med kommunen og TIC om Padel baner. Kommunen
kan umiddelbart ikke finde penge til projektet, men vi arbejder videre med projektet
og overvejer, hvor en Padel bane bedst kan placeres, og hvordan det kan finansieres.
Ad 5: Brug af klubhuset i vinter
Vores klubhus bliver her i vinter benyttet af medlemmerne til at drikke kaffe efter
tennis, da det jo ikke er tilladt at opholde sig i hallen. Der er ingen rengøringsaftale
om vinteren, så det er op til os selv at sørge for aftørring og afspritning.
Ad 6: Eventuelt
Desværre kommer vi pga corona reglerne ikke til at invitere på nytårschampagne i år.

