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

Torsdag den 15. august 2013 kl. 18 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 referater fra sidste bestyrelsesmøde.

Ad Pkt. 2
Information fra Formand/ Næstformand:
Status på faste banetimer vintersæson 2013: P.t. solgt noget mindre end sidste år, dog er salget
af banetimerne endnu ikke helt opdateret. Status på åbning af hallen i sommeren. Lidt salg i
maj/juni, mens tilbuddet grundet det gode vejr ikke er blevet brugt i juli. GP har udsendt
opkrævninger for vintermedlemsskaber. Aktiviteter for aktiv medlemshvervning. Der har været
kontakt fra Bækkegårdskolen, afventer yderligere. Maglehøjskolen bruger banerne d. 4.
september fra kl. 9-13 (13-15-årige) Aktion MDO.
Status på renovering af hallen: Der er blevet fuget ved 2x 3 ovenlysvinduer, men vi skal stadig
observere, om der kommer vand ind. I uge 34 bliver de nederste eternitbølgeplader løsnet, og
fuglerester fjernet, herefter bliver der opsat nye afskærmning langs eternitbølgeplader i begge
facader, således vi undgår at få fugle under tagbeklædningen. Vi skifter de første fire porte i år,
og de sidste fire næste år.
Sponsorgaver og køb af bænke fra Rubæk A/S. De nye bænke placeres ved banerne oppe foran,
mens de gamle bænke placeres ved de bagerste baner.

SR svarer Solrød ang. henvendelse omkring SLTU og turneringsindberetning.

Søndag den 29. september fejrer vi Tennishallens 25 års jubilæum med åbent Hus reception i
Hallen fra kl. 1300 til 1600, hvor der bliver mulighed for lidt tennisspil. GP sørger for udsendelse
af invitation, GP og SR udfærdiger sammen en presseinfo. SR sørger for Champagne, Øl Vand og
vin samt snaks. JN sørger for kransekage.

Ad Pkt.3
Information fra udvalgene.
Driftsudvalg:
Kontrakt med Rentokil - Status på udendørsanlæg og hus i mosen. Det kunne være en god idé
med nogle lave net, fx reklamenet til at stoppe boldene. MDO undersøger.
Motionsudvalg:
Motionisttræning / Åbent hus status quo med få tilmeldinger.
Ungdomsudvalg:
Stor succes med tennis camp i første uge af sommerferien. Afslutning med grillkomsammen,
med stort fremmøde. Der er strammet lidt op på opførsel og reglementet. Dette er meddelt på
hjemmesiden. M.h.t. deltagelse i turneringer kunne det på sigt være en mulighed med anden
indbetalingsmåde end kontant afregning. Der er et par af trænerne, der ikke har nøgler til
boldrummet. Vi skal se på trænersituationen til 2014/15.
Eliteudvalg:
Vores hold ligger godt til. Så det bliver en spændende afslutning. Det vil blive de samme
træningstider i kommende indendørs sæson. Sølvmedalje til SB i DM +65. Et stort tillykke!

Ad Pkt.4
Status på budget og likviditet efter de første 6 måneder 01 jan. til 30. juni. SJ gennemgår
udleverede halvårsregnskab og budget, hvilket ser ud til at balancere.

Ad Pkt.5
Fødselsdagsfest 17. august. GP sørger for grisen. JN sørger for kagen. De, der kan, mødes kl. 16
til borddækning m.m. MS sørger for indkøb. GP sender indkøbsseddel til MS.

Ad Pkt.6
Eventuelt.
JN har indkøbt ur. Giver det til MS på lørdag.
SR har undersøgt mulighederne for låse på banerne i mosen. Undersøger videre.

Ad Pkt.7
Næste bestyrelsesmøde: Mandag den 28. oktober kl. 1700-20.00.
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