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

Mandag den 28. oktober 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
Sekretær: Underskrift af referater fra sidste bestyrelsesmøde.

Ad Pkt. 2
Information fra formand og næstformand:
Fin afvikling af jubilæum med pænt fremmøde. Tilbud med to billetter til sportsgalla i Herning d.
4. januar 2014. Vi aftaler nærmere.
Der har på baggrund af annonce været tilgang af både senior- og juniormedlemmer. Endnu ikke
svar fra Trygfonden angående en hjertestarter. Vi afventer.
Vores postbox flyttes pr. 29. november til Stenløse Postcenter. Afslag om opsættelse af kasse til
ketsjere til opstrengning.
Forslag om indmeldelsesgebyr med nøgler på 150 kroner. Fremover skal MA administrere nøgler
og postfremsende disse til medlemmerne.
Informationsmøde med DTF og SLTU i Værløse d. 11. november. Vi har ikke mulighed for at
deltage.

SR deltaget i møde med Idrætsunionen og påpeget, at vi stadig ønsker asfalt på
parkeringspladsen.
Søndagstræningen: Der bør være særligt klippekort (pris) for eksterne medlemmer til
træningen. Forslag for eksterne medlemmer 400,00. (Klippekort for 5 gange). 250,00 for ØTKmedlemmer. HJJ administrerer dette.
GP foreslår indkøb af nye skostativer og nye måtter til indgangen. GP laver indkøb af skostativer.
SR skaffer måtterne.

Trænerstatus:
Pr. 30/9 forbrug for 140.000.
Vi arbejder videre med trænersituationen.
Der skal laves ansættelseskontrakter til Nicklas Junge og Kenneth Bergmann (over 8 timer om
ugen)
2014:
Den 80 års fødselsdag. Vi skal være i god tid med en planlægning. Det bliver lørdag d. 16. august.
Vi må etablere et festudvalg. Evt. nogen markedsføring omkring klubben i den anledning.
Vi vil arrangere Tennissportens Dag og standerhejsning d. 3. maj.
Skal vi forestå et rejsearrangement for klubbens medlemmer? Positiv stemning for på sigt at få
noget op at stå, og allerede nu arbejde på dette.

Ad Pkt.3
Information fra udvalgene.
Driftsudvalg:
Mosen er i lørdags lukket ned for vinteren. Der mangler enkelte lamper på bane B, som skal
skiftes snarest muligt. SR laver en oversigt over banelyset, som man kan skrive på ved
lysmangel.

Problemer med den automatiske slukning på banerne.
Motionsudvalg:
Åbent hus tennis kører fint her om vinteren. Skal det hedde noget andet end åbent hus?
Ungdomsudvalg:
Vintertræningen kører. Der er udsendt opkrævninger til vintertræningen.
Eliteudvalg:
Holdkampene i gang over hele linjen. Nyt program” Holdsport” anvendes nu til tilmeldinger m.v.
Fungerer godt. Positivt, at der nu vender gamle medlemmer tilbage til klubben.
Måske skal vi overveje at tilmelde et 50’er hold. SB vil finde ud af, om der er interesse for dette.
De spiller fredag aften.
SB laver et oplæg til SLTU vedr. holdspillere og klagegangen.
Turneringsudvalg:
Motionistholdet er pga. en beklagelig fejl ikke med i turneringen i år.
Forslag til ny boldaftale, nu via Z og Match. Samtidig mulighed for aftale omkring tøj m.v.
SR og GP afholder møde med HJJ om ca. 14 dage.
HJJ arbejder p.t. på at få aktivitetsplanen gjort færdig.
Tilmeldt to turneringer i 2013, vil efterfølgende se på 2014.

Ad Pkt.4
Status på budget og likviditet pr. 30.09. 2013 efter 9 mdr.
Samlet set et overskud på 118.000. Terminen er betalt. Til renovering af hallen er der hensat
beløb.
Manglende resttilskud fra Egedal Kommune er kommet.
Den Danske Bank ændrer deres registreringsnummer fra 1. november til 4018. Resten af
kontonummeret vil være det samme. GP ændrer det i systemet.

Ad Pkt.5
Juleturnering i hallen 3. juledag. Motionistudvalget arrangerer.

Ad Pkt.6
Eventuelt.
Intet

Ad Pkt.7
Kommende bestyrelsesmøder: Tirsdag d. 7. januar kl. 18.00
Mødeforslag første halvår: Mandag d. 3. februar kl. 18 - generalforsamling tirsdag den 04. marts
2014 med efterfølgende bestyrelsesmøde. Vi afventer med at aftale aprilmøderne.
Standerhejsning og Tennissportens Dag lørdag d. 3. maj.
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