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TIK tennis
Referat af bestyrelsesmøde den 27. april 2021
Tilstede:
Jørgen Skovbæk (JS)
Maybrit Christensen (MC)
Michael Frandsen (MF)
Alis Rasmussen (AR)
Inga Jensen (IJ)
Peter Have - deltog som observatør
Afbud:
Jørgen Weje (JW)
Dagsorden:
• Meddelelser fra formand og udvalgsformænd
• Planlægning af generalforsamling 8. maj
Beretning og underskrift af årsregnskab 2020
Bestyrelses-, suppleant- og revisorvalg
Forplejning
• Status på Padel
• Sommertræning og aktiv sommer
• Overdragelse af den ”gule” bibel og igangværende emner
• Eventuelt
Ad 1: Meddelelser fra formand og udvalgsformænd
Der har været afholdt banefordelingsmøde om hallens indendørs baner. Vi er desværre
blevet tvunget til at afgive vores baner tirsdag aften kl. 17 - 21 til Blåkilde. Vi har fået
en ekstra time onsdag aften kl. 19 - 20.
Vores tilskudsberettigede indtægter har været udtaget til revision hos kommunen og er
blevet godkendt.
TIK har udskudt sin generalforsamling.
Vi har fået invitation til at deltage i aktiv sommer.
Vi overvejer mulighed for ekstra træning for voksne, hvor vi evt. kan trække på
Alexandra og Anika som hjælpetrænere.
Vi skal være opmærksomme på, at vi først kan reservere baner fra den 10. maj, når
kontingentbetaling er registreret i systemet.
Ad 2: Planlægning af generalforsamling 8. maj kl.10.30
Vi holder generalforsamlingen på plænen foran TIK Tennis’ klubhus.
Beretning og underskrift af årsregnskab 2020: Beretningen blev gennemgået og er nu
sammen med det underskrevne regnskab klar til at lægge på hjemmesiden, så det er

tilgængeligt for medlemmerne inden generalforsamlingen.
Bestyrelses-, suppleant- og revisorvalg: Maybrit Christensen, Michael Frandsen, Alis
Rasmussen og Inga Jensen er villige til genvalg. Jørgen Skovbæk udtræder af
bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Nicolas Vahman og Peter Have. Jørgen
Weje udtræder som suppleant, så vi søger ny suppleant. Erik Christensen fratræder
som revisor, så vi søger også en ny revisor. Bestyrelsen foreslår Henning Åsberg som
dirigent på generalforsamlingen.
Forplejning: Da vi skal være ude, må vi gøre forplejningen enkel. Maybrit sørger for
drikkevarer i form af øl, sodavand og rosévin samt chips.
Ad 3: Status på Padel
Etablering af Padel baner er nu godt i gang 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. Vi regner med, at banerne vil være klar
til brug i starten af juni. Det er pt uafklaret, hvordan og i hvilket system booking af
baner skal foregå. Formentlig bliver det Conventus.
Ad 4: Sommertræning og aktiv sommer
Den nye sæson starter nu, og der skal reserveres baner. Maybrit booker baner til
træning mandag, onsdag og torsdag. Banerne 6, 7, og 8, der skal bruges til træning, er
ikke i orden, der er for meget løst grus, og der er kæmpe huller på banerne. Alis har
efterfølgende talt med Banemanden, som har lovet at få banerne tromlet til på
mandag.
Aktiv sommer bliver i uge 27.
Sommercamp skal aftales med Nicolas.
Ad 5: Overdragelse af den ”gule” bibel og igangværende emner
Maybrit overtager div. materiale.
Ad 6: Eventuelt
Inga sørger for at flytte vores bolde fra tennishallen til klubhuset.

