18-3-2022 /IJ

TIK tennis
Referat af bestyrelsesmøde den 9. marts 2022
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. Bordet rundt – nyt siden sidst
DGI-samarbejde
Timefordeling
Generalforsamling TIK den 10. marts
2. Pris på Padel - hvis vi differentierer, tæller de ikke med som medlemmer i halfordelingen –
og evt. Padelbane fordelingen
3. Skal vi ændre logo, nu Padel er med?
4. Status på hjemmeside og Facebook
5. Generalforsamling – forslag søndag med frokost – hvem genopstiller?
6. 6. Profiltøj
7. Evt.
Ad 1: Bordet rundt – nyt siden sidst
Der er timefordelingsmøde for vinterbaner i hallen 2022/2023 den 28. marts. Maybrit
og Erik deltager.
DGI tilbyder at afholde 2 Padel camps først på sommeren. De kan afholdes efter
Tennissportens dag fra kl. 17 til 19, og vi bør annoncere det i TIK-nyt.
Henning Aasberg vil fremover bidrage til klubhus arbejdet i stedet for Finn Erik
Friberg.
Alice forhører sig hos TIC om muligheden for adgang til de indendørs baner fra
Tennisanlægget.
Der er arrangeret tennistræning i Båstad den kommende fredag til søndag for juniorer
og voksne, der deltager på vores træningshold.
Der er aftalt holdkampe i maj, så det er vigtigt at banerne er gjort klar til at spille på.
Vi sørger for en kampagne i maj for at tiltrække nye medlemmer, med tilbud om
træning 6 gange. Kommunen betaler DGI for at bidrage.

Ad 2: Pris på Padel
Hvis vi differentierer, tæller Padel medlemmer ikke med som medlemmer i
halfordelingen – og evt. Padelbane fordelingen.
Vi foreslår en medlemspris pr. år for tennis og Padel på 500 kr. for voksne og 300 kr.
for juniorer.
Opkrævning af kontingent rykkes frem til april.
Ad 3: Skal vi ændre logo, nu Padel er med?
Michael undersøger mulighederne for nyt logo, der indeholder både tennis og Padel.
Jeanette i hallen kan evt. kontaktes mhp på de formelle kriterier. Vi afsætter 1000 kr.
Ad 4: Status på hjemmeside og Facebook
Facebookside er oprettet. Hjemmesiden er forbedret, men forsiden bør gøres mere
brugervenlig.
Ad 5: Generalforsamling – forslag søndag med frokost – hvem genopstiller?
Det blev besluttet at afholde generalforsamlingen tirsdag den 29. marts kl. 18 – 20 i
vores klubhus. Endelig dagsorden og regnskab lægges på vores hjemmeside senest
den 22. marts. Vi sørger for, at der vil være smørrebrød og drikkevarer til deltagerne.
Maybrit sender mail om dato til medlemmerne. Tilmelding skal ske senest den 22.
marts.
Den nuværende bestyrelse genopstiller.
Ad 6: Profiltøj
Nicolas undersøger muligheder for profiltøj med nyt logo. Tøjet skal indkøbes efter
bestilling.
Ad 7: Evt.
Der er Funday den 22. maj. Peter og Nicolas deltager i planlægning. Vi satser på
tennis kl. 10 – 12 og Padel hele dagen.
Vi planlægger standerhejsning søndag den 1. maj kl. 10.
Michael fortalte, at han har været til generalforsamling i Dansk Padelforbund i Ikast.
På de indendørs tennisbaner skal der ifm træningen være fokus på, at nettene, der står
for enden af banerne, skal klappes ordentligt sammen og benene foldes ind.
Fra den kommende sæson stopper vi salg af bolde.

