Bestyrelsesmøde i ØTK
Steen Refnov (SR),Gert Plenge (GP), Steen Jensen (SJ), Judy Nehm (JN), afbud, Michael Sørensen
(MS), afbud, Sirpa Bode (SB),Maiken Dirch Olsen(MDO),Hans Jørgen Jensen (HJJ), Mona
Aagaard (MA).

Onsdag den 21. november kl. 1700 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. MA

Ad Pkt. 2
Formanden: Velkommen til Maiken som nyt bestyrelsesmedlem.
Status på renoveringen af hallen, rengøringen m.m.
Nyt fyr installeret. Handikaptoilettet bliver renoveret. Badeværelser afkalkes. Nye vinduer i
kontor og træningsrum, samt nye branddøre. Efterspænding af tagplader. Lyset er lavet foran,
og der er sat tænd og sluk lamper op. Nødbelysningen virker. Alpha-Electric og Bjarne Pedersens
VVS har været på, og disse er også blevet sponsorer. Der har været hovedrengøring på.
Støvsugning og fjernelse af spindelvæv er udført af Arne Bode og John Bending. I morgen starter
en pensionist, Brian Anzie, med fejning af banerne hver uge.
Der afholdes et møde med kommunen angående økonomien fremover. SR, SJ + Bjarne Vigh
deltager.

SR har talt med Steen Tanzer om opgaven med sponsorudvalget, og han har givet tilsagn om at
være formand for udvalget.
Juleturneringen 3. juledag: Judy og Katja kan ikke stå for arrangementet. Sirpa Bode tager sig af
arrangementet.
Næstformanden:
Der er nu en log-in boks på hjemmesiden. Udgift 200 kr. Renovering af bruserne til ca. 20.000
iværksættes. Der er bedt om tilbud fra LL-Clean om rengøring af spærene i hallen. Desuden har
LL-Clean givet tilbud om rengøring. Der vil være rengøring en gang om ugen. Enighed om at
indgå aftale med dette firma om rengøring. Et udvalg tager en snak med Linda Ludvigsen, LLClean, om omfanget af rengøringen. GP tager den indledende snak og aftaler med LL-Clean. Vi
bør overveje en evt. ny kontingentstruktur. Evt. kun et helårskontigent. Et oplæg bør være klart
til generalforsamling. Skal være punkt på januarmødet. Oplæg fra GP,SR og SH. Der iværksættes
en brugerundersøgelse af hallen på hjemmesiden (SR).

Ad Pkt.3
Seniorudvalget: SB har lavet tilmelding til hold, Golden Age m.m. til sommer. Tilmelding på
nettet og på tavlen. Der er klage over træningsboldene, for tunge og for forskellige fra
turneringsbolde. På tirsdagstræningen er der svingende deltagelse. GP udsender mail samt på
hjemmesiden ang. nyheder. SB, HJJ og MDO giver input til GP inden mandag d. 26. november.
Ungdomsudvalget: Der har været lidt kaos med minitennis pga. dårlig kommunikation. Dette
arbejdes der på at forbedre.
Positivt møde med Stenløse og Jyllinge omkring samarbejde: Trekantsturnering, fælles hold og
evt. trænere.
Ved turneringer bør det indskærpes, at forældre m.m. ikke går på banen med udendørs sko.
Turneringsudvalget:
Turnering i den kommende weekend, Dunlop Cup, seniorer.
HJJ lægger alle arrangementer ind snarest.

Ad Pkt.4
Status fra kassereren omkring klubbens økonomi.

Likviditeten i orden d.d. Dog med forbehold for hensættelser m.v..

Ad Pkt.
Åbent sekretariatstid i hallen. Aktion GP og MA

Ad Pkt.7
Forslag til mødedatoer frem til generalforsamlingen i marts 2013.
Onsdag d. 30. januar. kl 17-19.30 med gennemgang af regnskab 2012 og budget 2013.
Mandag d. 18. februar kl. 17-19.30 med endelig generalforsamlings gennemgang.
Generalforsamling onsdag d. 6. marts kl. 19.30 i hallen.
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