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TIK tennis
Referat af bestyrelsesmøde den 22. september 2021
Tilstede:
Erik Christensen (EC)
Maybrit Christensen (MC)
Alis Rasmussen (AR)
Michael Frandsen (MF)
Peter Have (PH)
Jørgen Assens (JA)
Nicolas Vahman (NV)
Inga Jensen (IJ)
Dagsorden:
1. Nyt fra formand/kvinde i de forskellige udvalg
2. Status på økonomi – særligt vinterbaner, hvor mange er gentegnet
3. Forslag til nye tiltag - Facebook - hjemmeside
4. Evaluering af sommeren
5. Evt.
Ad 1: Nyt fra formand/kvinde i de forskellige udvalg
De sidste sager er nu ved at være overdraget fra den tidligere formand.
Der er foretaget en ekstra validering af bestyrelsesmedlemmerne, som banken har bedt
om.
Padel: Det er fortsat et udestående at kunne verificere medlemmer, der booker Padel
baner i Conventus. Peter undersøger mulighed for verificering.
Erik og Michael har været til et statusmøde i TIC om Padel. Vi kunne godt ønske, at
banerne bliver brugt mere, men det vil nok kræve, at vi får flere medlemmer.
Der er indvielse af Padel banerne den 2. oktober kl. 12. TIC sørger for lidt mad og
drikke. Vi vil være der, så vi kan snakke med interesserede og potentielle medlemmer.
Klubhus og anlæg: Der er fjernet bænke ved tennisanlægget, da træet var råddent.
De træer og grene ved anlægget, som vi godt vil have fjernet for at få mere luft og lys,
har kommunen umiddelbart sagt nej til at fjerne.
Banerne er først ret sent blevet gode at spille på, formentlig fordi der er spillet for lidt
på dem. I næste sæson skal vi overveje, om der skal ske automatvanding af banerne
hver morgen, da det måske ikke er nødvendigt og forøger mængden af ukrudt.
Der har været hærværk på klubhuset, så vi skal overveje supplerende
tiltag/videoovervågning.
Da døren til depotrummet af og til har stået åben, skal vi udskifte låsesystemet, evt. til
smæklås eller kodelås.
Børn og unge: Der er en voksende interesse fra børn og unge for tennis. Michael
sørger for køb af børnebats til Padel, så børn også kan prøve at spille til indvielsen den
2. oktober og på andre tidspunkter.

Vi bør overveje en kampagne for at tiltrække nye medlemmer næste forår.
Vintertræning: Der er tilmeldt 20 børn/unge og 16 voksne til vintertræning. Peter
retter hold på hjemmesiden.
Nicolas sender en oversigt over træningstider, som Inga lægger på hjemmesiden.
Ad 2: Status på økonomi - særligt vinterbaner, hvor mange er gentegnet
Vi har i år et mindre underskud som følge af, at vi pga nedlukningen sidste vinter ikke
har opkrævet gebyr for sommertræning og denne vinter udlejer vinterbaner til halv
pris. Økonomien ser dog fortsat fornuftig ud.
Booking af vinterbaner er ved at falde på plads, og restbaner skal snarest meldes ud
(er sket).
Opkrævning af kontingent bør fra næste sæson rykkes frem til april.
Ad 3: Forslag til nye tiltag - Facebook - hjemmeside
Facebookside: Nicolas sørger for at oprette ny Facebookside.
Hjemmeside: Bør forbedres og forenkles. Tages op på kommende møde.
Ad 4: Evt.
Michael fortalte om den igangværende konflikt mellem Dansk Padel Forbund og
Dansk Tennis Forbund.

