Referat af bestyrelsesmøde i ØTK
Deltagere
Gert Plenge naestformand@olstykketennisklub.dk;; Judy Nehm judy.nehm@fasttvnet.dk;
Michael Sørensen ms@le34.dk; Sirpa Bode sb@finword.dk; Simon Baruch Taboul
lederskab@gmail.com; Hans Jørgen Jensen hjj63@mail.dk Mona Aagaard
aagaard47@gmail.com; Afbud fra Steen Jensen steen@syosil.com

Onsdag den15. august kl. 1900, Tennishuset, Tennisvej 6, Ølstykke

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af referat
Nyt fra formand og næstformand.
Nyt fra udvalgene.
Økonomi.
Udestående opgaver
Eventuelt.
Næste møde.

Ad Pkt.1
Underskrift af referater fra bestyrelsesmødet den 11. juli 2012.
Ad Pkt. 2
Nyt fra formanden : Lånet er gået igennem, og udbetales d. 24. september. Bjarne Vigh får et års
kontingentfrihed + nogle flasker vin for det gode stykke arbejde . Aktion SR .
Lavet aftale med DONG. Vi får en flex-pris, så udgiften kan holdes nede.
Mogens Schrøder har meddelt, at tennishuset i mosen skal vedligeholdes af kommunen. Men i
den takt, som kommunen skønner.
Møde med Stenløse Tennis. Klubben indkalder til en trekant-turnering mellem bestyrelserne.
Dato kommer senere. JN er kontaktperson. Endvidere drøftet et tættere samarbejde.
Bestyrelsen går ind for, at vi i løbet af vinteren kan nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på
et formaliseret samarbejde omkring et Egedal-hold med Stenløse og Jyllinge. 7 stemmer for 1
ved ikke. Køb af løse banetimer forudsætter et vintermedlemskab af ØTK.

Nyt fra næstformanden:
Alle formænd for udvalgene skal attestere udbetalinger.
Møde i SLTU er arrangeret for ungdomsudvalg. Mødet er d. 1. oktober i Idrættens Hus,
BrøndbyFrist for tilmelding d. 26. september. Simon og Gert tager aktion.
GP er i gang med opkrævninger til banetimer. Alt i alt solgt baner for 500.000. Oversigt
udsendes til udvalgene, som snarest skal melde tilbage til GP. (SB, HJJ og SBT)
Vinterkontingent skal opkræves – aktion GP

Ad Pkt.3
Nyt fra udvalgene.
Seniorudvalget: Vi mangler eliten, og rykker formodentligt ned. HJJ booker seniortræningen for
resten af udendørssæsonen.
Turneringsudvalget: Klubmesterskabet afholdes i uge 36 (mandag d. 3/9 til 7/9). Der laves
snarest tilmelding (HJJ).
Midt i september skal der være tilmelding til SLTU af vores hold. SB og HJJ snakker sammen om
dette.
Tynd tilmelding til turneringerne i uge 19 og uge 31. Næste år bør de lægges i uge 18 og uge 32.
Motionistudvalget: Manglende opbakning til motionistarrangementer gennem hele sommeren.
Baneudvalget: Intet nyt.
Ungdomsudvalget: SBT arbejder på at få opdateret hjemmesiden for juniorsiden.
MAA udfærdiger seddel med kontaktadresser til ophæng i skab i klubhuset.

Ad Pkt.4
Kassereren: Økonomien hænger sammen.

Ad Pkt.5
Renovering Tennishallen: Det kan knibe med at nå renoveringsarbejder inden d. 17. september,
hvor indendørsspil begynder.

Gennemgang af modtaget tilbud og valg af entreprenør

Michael / Steen

SR og MS tager beslutning om hvilket tilbud skal vælges.
MS tager kontakt til elektriker om små forefaldende arbejder.
Der er indhentet tilbud på vinduer og døre. Vi sætter dette i gang.
Der skal indhentes tilbud fra elektriker på lysstyring samt tilbud på blandingsbatterier i dameog herrebad i hallen.
(SR indhenter et par tilbud)
Fødselsdagsarrangement fredag den 17 august.
P.t. 17 antal tilmeldte. Bageren laver en kage til arrangementet. Arrangementet gennemføres.
Der vil arrangeres lidt tennisspil og derefter grill. MS indkøber, rødvin, øl, sodavand, pølser og
brød, sennep og ketchup. JN henter kagen.
Årshjulet: næste møde

GP

Ad Pkt.6
Eventuelt.
Intet

Ad Pkt.7
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til den 27. sept.? Mødet flyttes til mandag d. 24. september,
kl. 19.00 i tennishallen.
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