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

Mandag den 15. april 2013 kl. 1700- 19.30 i Tennishallen, Stadionvej

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 samt ændrede vedtægter.

Ad Pkt. 2
Information fra formand:
Evaluering af ØTK generalforsamlingen. Rolig og fornuftig generalforsamling, og
vedtægtsændringer vedtaget. Alle poster blev besat. Vi skal være obs. på pleje af sponsorer og
opfølgning. Simon Baruch har tilbudt sit arbejde i den forstand. Referat af generalforsamling i
SLTU. Stille og rolig generalforsamling og valg af ny formand. Referat af møde med Egedal
Kommune omkring tilskud til tennisklubben.. SR,, GP og SJ deltager i møde med formanden for
kulturelt udvalg i maj måned. Referat af møde i Egedals Idrætssammenslutning. Lavet en
gasaftale med HNM.
Information fra næstformand:
Status kontingenter 2013. Bestyrelseskontingenter tildelt fri kontingent. Æresmedlemmer
frikontingent, samt Bjarne Viig og Katja. Udsendt kontingentopkrævninger for omkring 230.000
kroner, i alt 262 kontingenter, ekskl. frikontingenter. Sponsoraftaler 2013. Åbning af hallen i

sommer. Hvis der er betalt kontingent kan man booke købebaner i hallen. Faste banetimer
forlænges ikke. P.t. udmeldt 7 juniormedlemmer og 3 seniormedlemmer. Dette udlignes
forholdsvist med tilgangen i løbet af vintersæsonen.
Tennissportens Dag, 4. maj kl. 10-12. Afholdes på udendørsbanerne, men i tilfælde af dårligt vejr
rykker vi ind i hallen. Standerhejsning kl. 13 samme dag.

Ad Pkt.3
Driftsudvalg:
Klargøring af hus samt udenoms anlæg i mosen til sæsonstart. Der er ikke sket det store på
tennisbanerne i mosen, dog så loftet i herreomklædningen nymalet ud. MS arbejder på
udskiftning af pærer i hallen. Søndag d. 21. april kl. 10-13 er der klargøring i mosen. Linda
foretager efterfølgende hovedrengøring i klubhuset (så tæt på standerhejsning som muligt).
Derudover vil der løbende være rengøring 4 timer om ugen. Vi skal tjekke op omkring flaget. Et
lille køleskab med frys (som står i hallen) skal bringes ned i klubhuset. Der skal evt. sættes
fuglenet op udvendigt. Den fortsatte renovering af hallen tages op.
Motionsudvalg:
Motionisttræningen om onsdagen og onsdagstennis 18.30-20.30 på bane 1, 2 og 7. HHJ booker
baner til træning og åbent hus. Voksenintroduktion lørdag fra kl. 10.00 og frem, alt efter
tilmeldte. Åbent hus søndage fra kl. 10-13.
Motionistholdkampe starter 14. maj.
Tiltag omkring kontakt til ældre i Ølstykke, fx Ældresagen med tilhørende træning. HHJ skal stå
for dette samt for motionisttræningen. SR udfærdiger kontrakt med input fra GP, SB og MDO.
Ungdomsudvalg:
Træneraftaler er ved at komme på plads. Ny trænersammensætning. Zsombor, Kenneth
Bergmann samt Nicklas Junge. Træningsplaner for sommer 2013 – Licensfornyelser
Juniortræning start tirsdag d. 7. maj.
Holdkampe for juniorer starter d. 26. maj.

Eliteudvalg:
Træneraftaler og træningsplaner for sommer 2013. Seniortræning onsdage og torsdage. 18-20.
Sirpa laver tilmelding til træningen. Licensfornyelser. Der er tre seniorhold og et veteranhold.
Evaluering: God vinterholdturnering med oprykningerne. DTV-DM 2. plads til SB. Tillykke.
God afvikling af halmesterskaber, tak til HHJ. SB og MDO kigger på holdtilmeldingerne, som
ligger i systemet.
Turneringsudvalg:
Henvendelse om opdatering af hjemmesiden, HHJ og GP.
HHJ har testet forskellige bolde., Head, Dunlop, Tecnifibre samt Tretorn. Tecnifibre vælges ud fra
kvalitet og pris. HHJ vil prøve at presse prisen. HHJ henvender sig til Head og meddeler, at vi har
valgt en anden bold.
MDO har bestilt tennisskolepakken.
HHJ booker holdkampe m.m.
Turneringsplan for sommer 2013

Ad Pkt.4
Status økonomien 1. kvartal 2013. 300.000 på kontoen efter terminsbetalingen, og nu kommer
kontingenterne, samt træningsgebyrerne.

Ad Pkt.5
Sæsonoversigt for aktiviteterne i ØTK i sommersæson skal udsendes inden 1. maj. HHJ udfører
dette.

Ad Pkt.6
Opdatering af Falck-kasser.
Standerhejsning: JN og MS sørger for indkøb af drikkevarer samt bestilling til bageren.

Ad Pkt.7
Beslutning om antal af bestyrelsesmøder i sommeren 2013.
Bestyrelsesmøde mandag d. 27. maj kl. 17 i hallen, 13. juni kl. 17. Fødselsdagsarrangement
lørdag den 17. august med stegt pattegris.

