27.06.2021 /IJ

TIK tennis
Referat af bestyrelsesmøde den 9. juni 2021
Tilstede:
Erik Christensen (EC)
Maybrit Christensen (MC)
Alis Rasmussen (AR)
Peter Have (PH)
Jørgen Assens (JA)
Nicolas Vahman (NV)
Inga Jensen (IJ)
Jacob (som observatør)
Afbud:
Michael Frandsen (MF)
Dagsorden:
1. Nyt fra formænd (alle udvalg) og kasserer (status på økonomi og medlemmer)
2. Udlejning af indendørs baner contra træning
3. Status på Padel
4. Sommerfest
5. Sommercamp – aktiv sommer evt. uge 26 – 27
6. Evt.
Ad 1: Nyt fra formænd (alle udvalg) og kasserer
Vi har her i starten af sommeren fået en del nye medlemmer.
Det antal indendørs timer i tennishallen, vi har fået tildelt, er ikke tilfredsstillende. Vi
vil forsøge at få flere indendørs timer. Maybrit kontakter kommunen og TIC.
Muligheden for turneringer blev drøftet. Nicolas undersøger mulighed for
juniorturneringer med nabokommunerne.
Tennisanlægget: Bane 6 har vandingsproblemer, som der skal følges op på. Hegnet på
bane 7 skal repareres. Vinduer i klubhuset skal males på ydersiden. Bænke skal males.
Ad 2: Udlejning af indendørs baner contra træning
Da vi har for få indendørs baner til rådighed, er det vanskeligt at få baner til
vintertræning og udlejning af baner til at hænge sammen. Der var dog enighed om, at
der skal være plads til træning og dermed give træning en præference ift leje af baner.
Umiddelbart ser indendørs træning ud på flg. måde:
Junior træning: mandag kl. 16 – 18 og onsdag kl. 16 – 18.
Seniortræning: mandag kl. 18 – 19 og onsdag 18 – 20.
Vi vil desuden forsøge at få baner lørdag til selvtræning, dvs de lørdage, hvor der ikke
er andre arrangementer.
På sigt overvejer vi en graduering af priser på vintertræning

Ad 3: Status på Padel
Padel banerne vil formentlig kunne tages i brug om ca. 14 dage. Medlemmer af TIK
Tennis vil blive oprettet i Conventus, som er det system der skal benyttes til booking
af baner.
Ad 4: Sommerfest
I forbindelse med åbning af Padel banerne i slutningen af juni holder vi et
medlemsarrangement. Datoen afklares snarest og meldes ud til medlemmerne.
Ad 5: Sommercamp - aktiv sommer evt. uge uge 26 – 27
Vi planlægger at afholde en sommercamp på 3 dage for vores medlemmer - børn og
voksne. Nicolas kommer med bud på dato.
Aktiv sommer, som er kommunens arrangement i samarbejde med idrætsforeningerne,
er den 5 – 9. juli. Maybrit kontakter kommunen mht vores deltagelse.
Ad 6: Evt.
Vi drøftede mulighed for træningstøj med vores logo. Nicolas følger op med forslag
og pris.
Peter sørger for, at bestyrelsens profiler til Klubmodul bliver lagt ind.

