Referat af bestyrelsesmøde i ØTK
Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS)
Sirpa Bode (SB) Simon Baruch Taboul (SBT)Hans Jørgen Jensen (HJJ-afbud) Mona Aagaard (MA)

Mandag den24. september kl. 1800, Tennishallen, Stadionvej 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 sidste bestyrelsesmøder. HJJ’s underskrift mangler.

Ad Pkt. 2
Lånet er gået igennem og indsat.
Der er påbegyndt renovering. Første prioritet er fyret, som skiftes i uge 40. Der vil blive
påbegyndt maling af entre og bad. Indgangen er malet. Der skal kigges på den udendørs
belysning. MS vil tjekke op på dette. Der er afsat penge til vinduer og branddøre.
Der er tilbud på lys, dobbeltdøre, samt armaturer i baderum.
De næste prioriteter besluttes herved at være lys og armaturer i baderum. SR indhenter tilbud
fra to elektrikere inden for en ramme af 25.000 kr. Tilbud på 20.000 til baderum. Disse to ting
iværksættes. Baderum i uge 41. Aktion SR og GP.
Vi bør dog hele tiden holde igen, så der er til næste termin.

Rengøringen er fortsat i hallen. Kontoret bør rengøres. SR og MA mødes i næste uge og
gennemgår kontoret og mapperne. GP nævner, at det kunne være ønskværdigt med touchskærme i hallen. Vi kan evt. søge nogle fonde til det formål. SR udfærdiger en ønskeboks, som
kan opdateres løbende.
Positiv tilbagemelding fra Jyllinge og Stenløse om etablering af arbejdsgruppe omkring øget
samarbejde. Stenløse vender tilbage angående en trekantsturnering her i efteråret.
Samarbejdsudvalg: GP, UU-medlem og SU-medlem. SR kontakter HHJ.
Nyt fra Næstformanden: Kontingenttilbagebetaling kan ikke finde sted. Status på booking af
indendørsbanerne , solgt for 514.000 kr. Vinterkontingent: 26 medlemmer, 5 udmeldinger, 15
manglende tilbagemelding. Børneattester indhentet på alle trænere og udvalgsmedlemmer
(endnu ikke Maiken, UU). Medlemslisten er udsendt, der mangler stadig email-adresser på nogle
medlemmer. GP foreslår opslag om indendørs sko, og evt. køb af skoreoler, så det kan blive
synligt, at man skifter sko inden adgang på banerne. Årshjulet: Forslag er ophængt på kontorets
opslagstavle. GP sender forslaget elektronisk til bestyrelsen. Bestyrelsen + udvalgene skal hver i
sær komme med kommentarer til forslaget og evt. mødes en dag i november medbringende
tilføjelser og forslag. Godt arbejde, som GP har iværksat.
DTF har forespurgt om afholdelse af Grand Prix turnering i hallen. Termin kommer senere. Vi
skal få køkken op at stå ved sådanne arrangementer.

Ad Pkt.3
Ungdomsudvalget: Maiken er tiltrådt udvalget igen. Michela udtrådt. Dorthe og Maiken vil kigge
på årshjulet. Sportschefen skal afholde et trænermøde. Vi har modtaget udstyr for 8.000 kr. fra
”Gevinsten” i Ølstykke. Vi skal takke for det. STB arrangerer dette til afslutning på
udendørssæsonen i mosen søndag d. 30. august. Tilmelding til SLTU-møde med ungdomsudvalg
senest d. 26. september. Mødet er d. 1. oktober i Idrættens Hus. MA deltager med SLTU-kasket,
deltager fra ØTK kan køre med MA.
Motionistudvalget:
Motionisttræningen: Er om søndagen for medlemmer, på klippekort (HHJ) á 5 gange til 250 kr.
Det er vigtigt, at vi på den måde holder fast i de helt nye medlemmer. Derudover er der åbent
hus med tilmelding.
Seniorudvalget:
Maiken er også tiltrådt seniorudvalget. Vintertræningen er arrangeret og ophængt. Leonardo
fortsætter med 9½ time om ugen. 2½ for seniorer og 7 timer for juniorerne, tirsdag og torsdag.

Tilmelding til klubmesterskaber skal koordineres bedre næste år. Det er vores opgave til næste
år.

Driftsudvalget:
Kloakproblemer. Vandautomaterne er fjernet.
Baner fejes og indgangspartiet er malet.
I øvrigt henviser MS til punkt 2.

Ad Pkt.4
Status fra kassereren omkring klubbens økonomi. Se de andre punkter ang. kontingenter og
banetimer.
P.t. positiv saldo på 340.000 kr.
Projektblad på udgifter af de forskellige projekter, der udføres.

Ad Pkt.5
Godkendelse af træningsplan indendørs. Tidligere punkt.
Beslutning om, hvilke af de ønskede renoveringstilbud der yderligere kan/skal iværksættes i år.
Se ovenfor.
Gennemgang af aktiviteter i tennishallen i vintersæson. Endnu ikke modtaget de endelige datoer
fra DTF og SLTU.
Lukning af udendørsanlæg. Besked til medlemmer om dagen for lukning af anlægget. Datoen
bliver søndag d. 28. oktober. GP melder datoen ud til medlemmerne.

Ad Pkt.6
Eventuelt.
Tilmelding til DTF-møde med Forbundet og klubber, frist d. 26. september, mødet er d. 2.
oktober i Hareskov-Værløse Tennisklub. MA deltager, og vi kan arrangere samkørsel.

Ad Pkt.7
Næste bestyrelsesmøde:
Onsdag d. 21. november kl. 17.30.
Møder inden generalforsamlingen fastlægges på novembermødet.

Mødet slut kl. 20.30

Steen Refnov

Sirpa Bode
For referatet
Mona Aagaard

Steen Jensen

Gert Plenge

Judy Nehm

Michael Sørensen

Simon T. Barouch

Hans Jørgen Jensen

