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), afbud, Mona Aagaard (MA)

Torsdag den 13. juni 2013 kl. 18.00- 20.30 i Tennishallen, Stadionvej
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Nyt fra formand og næstformand.
3. Nyt fra udvalgene.
4. Økonomi.
5. Udestående opgaver
6. Eventuelt.
7. Næste møde.

Ad Pkt.1
Underskrift af referater fra sidste bestyrelsesmøder.

Ad Pkt. 2
Formand:
SR og SJ har d. 12. juni været til møde med Egedal Kommune omkring driftstilskuddet, og man
har fundet en løsning omkring dette. Medlemsantallet er vigende og ikke så positivt. Her har vi
helt klart en udfordring. Vi må udforme en brochure, og MDO vil kontakte Dorte, som har gang i
en folder. Derefter kontakt til skoler og SFO. Vi kan kontakte Ældresagen for at starte tennis op
for ældre. Der kan evt. søges om tilskud fra kommunen. Vi må skrive i næste nyhedsbrev, at der
gives to rør bolde for et nyt medlem. SR skriver fra motionistudvalget om tilmelding til og
opfordring om deltagelse i åbent hus. Ungdomsudvalget har sendt input, Eliteudvalget sender til
SR. Der er udsendt tilmelding til indendørs banetimer 2013/14. Der er underskrevet
træneraftale med Jyllinge Tennisklub. Sponsorcup 23. august. SR arrangerer. Status på åbning
af hallen. Bliver anvendt i tilfælde af regn.
Næstformand:
Har undersøgt priser på briksensor til mosen, ligesom vi har her i hallen. Det koster omkring
6000,00 kroner. Det lyder som en god idé, som gerne må iværksættes snarest.

SR undersøger, hvad kodelåse til Ruko koster.
MDO synes, at det vil være en god idé at opsætte et ur på gavlen, som kan ses. JN undersøger,
hvilke muligheder der er.

Ad Pkt.3
Information fra udvalgene.
Driftsudvalg:
Status på udendørsanlæg og hus. Der mangler affaldsspande på de bagerste baner. Kommunen
er ved at undersøge, hvorfor der mangler. Afløbene under håndvaskene er stadig ikke lavet. MS
har kontaktet Mogens Schrøder, så han kan få det udbedret.
SR sørger for at bringe køleskabet fra hallen ned i mosen.
Det fungerer nu med tømning af skraldespandene.
Lyset på parkeringspladsen foran hallen vil blive udbedret.
Motionsudvalg:
Opfordring i nyhedsbrevet til Åbent Hus. SR skriver i nyhedsbrevet.
Ungdomsudvalg:
Tennisskole: 20 tilmeldte til første uge af sommerferien. MDO arrangerer en minicamp for de
bedste første lørdag i skoleferien. MDO er kontaktet af Stenløse om et samarbejde på
juniorsiden. MDO har svaret positivt og også opfordret deres juniorer til deltagelse i
tennisskolen. UU kunne godt bruge et skab med lås til opbevaring af bolde til holdkampe. MS
indkøber lille skab med kodelås.
Eliteudvalg:
SB foreslår holdafslutningen holdes på klubbens fødselsdag d. 17. august. God idé.
Klubmesterskaber spilles i de to sidste uger i august.

Ad Pkt.4
Status på budget og likviditet. Det ser stadigt fornuftigt ud

Ad Pkt.5
Planlægning af fødselsdagsfest 17. august, hvem gør hvad? GP arrangerer omkring den halve
gris. Spillere og familie inviteres. Invitationen kommer på hjemmesiden og i nyhedsbrevet. MS
sørger for øl, vand, vin, kartoffelsalat samt flutes. Tilmelding på hjemmesiden.

Ad Pkt.6
Eventuelt.
GP udsender en reminder til medlemmerne om at låse, slukke og lukke vinduer om aftenen.

Ad Pkt.7
Næste bestyrelsesmøde torsdag d. 15. august kl. 18 i hallen.

Steen Refnov

Gert Plenge

Steen Jensen

Maiken Dirch Olsen

Sirpa Bode

Michael Sørensen

Judy Nehm

Hans Jørgen Jensen

Mona Aagaard

