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), afbud MDO,Hans Jørgen Jensen (HJJ), afbud HJJ,
Mona Aagaard (MA)

Mandag den 27. maj 2013 kl. 18.00- 20.30 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
Sekretær: Underskrift af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

Ad Pkt. 2
Information fra Formand og Næstformand:
EGEDAL Kommunes udmelding i avisen omkring driftstilskud er ikke i overensstemmelse med
virkeligheden og SR er uforstående over for dette. SR rykker kommunen for et møde, som var
blevet lovet. Evaluering af ØTK tennissportens dag og standerhejsningen. Annoncering i
fællesskab med de andre klubber fungerede ikke optimalt. Der er kommet en 6-7
voksenmedlemmer samt omkring 5 juniormedlemmer og der var pænt besøg. Det er godt at
lægge det på samme dag som standerhejsningen. Der var omkring 50 deltagere til
standerhejsningen og der var spil på banerne. Status kontingentbetalinger 2013. Alle juniorer
har betalt kontingent. 7 seniorer mangler at betale kontingent. SR kontakter ifølge liste
medlemmer, der er usikre. Banepriser indendørs 2013/14 bliver lagt på hjemmesiden, priserne
er gennemgående faldet i gennemsnit med 10%, mens gæster er steget med 2%. GP har brug for

noget assistance til løbende opgaver. Medlemsfunktionen overføres til MA og Bent Rasmussen
har tilbudt sin hjælp omkring bl.a. banetimer.
Vi laver et nyhedsinfo omkring aktiviteter, og spil i hallen, åbent hus m.m.

Ad Pkt.3
Information fra udvalgene om forårets og sommerens aktiviteter:
Driftsudvalg:
Der har været et museproblem i hallen, men Rentokil har ikke fanget nogen mus, og vi må gå ud
fra, at de er trukket udenfor. De foreslår fælder uden for hallen i et abonnement, som koster
2000,00 kroner om året. Det gør vi. Vi bør kontrollere, om der er ødelæggelser bag komfur,
opvaskemaskine og køleskab. ”Malerteamet” er godt i gang med malingen af hallen. Det er en
fantastisk indsats af de frivillige. Positive tilbagemeldinger omkring indendørs spil i hallen.
I mosen er vandhanen skiftet i køkkenet. Der har været en utæthed med opvaskemaskinen.
Opvaskemaskinen tilsluttes onsdag. Der er delvist lagt et nyt gulv i opholdsrummet. Der er
blevet bestilt 6 nye koste til banerne.
Der bør kun være rengøring i hallen, når vi booker, da det ikke er nødvendigt hver 14. dag i
udendørssæsonen. Der bliver gjort rent om fredagen i mosen.
Der er to flagstænger i mosen, som mangler nogle betonstolper, så de kan fastgøres. I hvert fald
så de er klar til vores 80 års fødselsdag.
Der ligger en del affald bagved, og MS kontakter kommunen, så det kan blive fjernet.
Vi vil søge fonde om køb af udstyr.
Motionsudvalg:
Motionisttræningen er vist ikke rigtigt kommet op at stå? Åbent hus sommer 2013 har ikke haft
tilslutning og er blevet aflyst gang på gang.
Ungdomsudvalg:
Underskrevet Træneraftaler. Træningsplaner sommeren 2013. Sommer Camp 1. uge i juli . Tages
på næste møde.

Eliteudvalg:
Træningsplaner for sommer 2013. God tilfredshed med både Nicklas Junge og Zomba. 1. holdet
vundet 6-3 over Vedbæk. 2.holdet vandt 8-1 over AB. 3. holdet tabt 2 kampe. Veteranholdet fra
Solrød aflyste. Rykket til søndag d.2. juni.
Turneringsudvalg:
Turneringsplan for sommer 2013. Indgået boldaftale med Technifiber. Yderligere ved næste
møde (HJJ). Transocean har været i klubben og der var god tilslutning.

Ad Pkt.4
God likviditet p.t. Det ser positivt ud.

Ad Pkt.5
Fødselsdagsfest 17. august med stegt pattegrus m.m. Planlægning på junimødet.

Ad Pkt.6
Eventuelt.
JN har bestilt en førstehjælpskasse. Også søgt en hjertestarter fra Trygfonden.

Ad Pkt.7
Augustmøde mandag 5. august kl. 18.
Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 13. juni kl. 1800 i hallen.
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