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TIK tennis
Referat af bestyrelsesmøde den 1. marts 2021 - virtuelt møde
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 økonomi og foreløbigt regnskab for 2020
• Planlægning af generalforsamling
• Bestyrelsens sammensætning fremadrettet
• Status på Padel tennis
• Træningssituationen
• Eventuelt
Ad 1: Meddelelser fra formand og udvalgsformænd
Der er generalforsamling i Dansk Tennisforbund den 20. marts.
Høje-Taastrup Kommune er i gang med en bog om foreningslivet gennem tiderne i
Høje-Taastrup. Den vil også omfatte TIK, og vi forsøger, om vi kan finde medlemmer,
der vil kunne bidrage.
Vi er i gang med at undersøge, om vi kan få de udendørs tennisbaner åbnet tidligere i
år. Det afhænger dog meget af vejret, da banerne skal være helt tørre, før de kan
spilles på.
Ad 2: Gennemgang af økonomi og foreløbigt regnskab for 2020
Økonomien ser fortsat fornuftig ud og det foreløbige resultat viser overskud. Der
afsættes 20 t. kr. til skyldige poster i regnskabet.
Medlemmer, der har betalt for vintertræning, bliver overført til gratis sommertræning.
For betalte indendørs timer tilbyder vi halv pris på banetimer til dem, der gentegner
banen næste vintersæson.
Vi foreslår de nuværende kontingentsatser for 2021.
Ad 3: Planlægning af generalforsamling
Vi udsætter generalforsamlingen til maj, hvor vi kan holde det udendørs. Der bliver
næppe åbnet for, at vi kan samles indendørs inden da.

Ad 4: Bestyrelsens sammensætning fremadrettet
Vi har brug for interesserede medlemmer, der kan bidrage til bestyrelsesarbejdet, og vi
har brug for en ny formand, da Jørgen flytter fra Tåstrup her i foråret og desværre
forlader tennisklubben.
Ad 5: Status på Padel tennis
Det er nu lykkedes at få kommunen til at etablere Padel tennisbaner både i
Hedehusene Idræts Center og Taastrup Idræts Center. Banerne i Tåstrup kommer til at
ligge på det grønne areal bag tennishallen. Vi vil tilmelde alle TIK tennis medlemmer
som potentielle Padel spillere, og tilbuddet vil være inkluderet i det almindelige
kontingent.
Padel banerne er udendørs men med lys, så Padel sæsonen vil være betydelig længere
end grus sæsonen, da der spilles på kunstgræs.
Byggeriet forventes påbegyndt i midten af april, og banen burde så kunne tages i brug
slut maj eller starten af juni.
Vi sørger for at købe ekstra Padel bats, som medlemmer i første omgang kan låne, når
man skal afprøve Padel tennis.
Ad 6: Træningssituationen
Vi regner med, at Nicolas kan fortsætte som træner, også til sommer. Lige nu, hvor der
ikke kan trænes inde, vil udendørs styrketræning være en god mulighed.
Ad 7: Eventuelt
Ingen bemærkninger.

