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)

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800 -21.00 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 Formanden:
Desværre negativt svar fra Trygfonden ang. en hjertestarter til hallen. Vi kunne evt. søge til
mosen. Hvis vi skal købe en selv, koster det ca. 10.000 kroner. JN undersøger priser hos fx Falck.
Renoveringsopgaver i Hal: Der er skiftet de 8 porte og en renoveret hal. Dog skal taget løbende
tjekkes for vandindtrængning. Parkeringspladsen er stadig i dårlig stand, og den bliver brugt af
mange forskellige foruden brugere af tennishallen.
Informationsfolder, som Martin Jørgensen har lavet, ser fin ud. Den er trykt i enkelte
eksemplarer til brug for et arrangement i hallen. Vi drøfter den videre under visionerne for
klubben.
SR vil fremsende informationsbrev fra Egedal Kommune til hele bestyrelsen.

Trænerstatus: i 2014
HJJ fratrådt som sportschef pr. 31. december. HJJ fortsætter som turneringsudvalgsformand i
bestyrelsen. HJJ laver aktivitetsplanen og foretager nødvendige reservationer. Klubben er ikke
stor nok til en sportschef. Der er dog brug for en koordinator/cheftræner for klubbens trænere.
Der er afholdt et møde med Zsombor d. 22. december. Forslag som fuldtidstræner/cheftræner i
sommerperioden og 9 timer på banen + x-antal administrationstimer i vinterperioden. Zsombor
har endnu ikke meldt tilbage. GP tilføjer, at vi skal være obs. på overgangen fra sommer til
vinter. Vi skal have en afklaring fra Zsombor inden 25. januar.
Forespørgsel fra SLTU angående afholdelse af udendørs SM semi- og finaler i weekenden 7.-8.
juni. Vi svarer positivt og afventer. (MA). JN undersøger
Næstformand:
Bestyrelsen er positiv over for folderen fra Martin Jørgensen, og MDO, MA og SB kigger på den
og kommer med kommentarer til både junior- og seniorfolderen og melder tilbage til Martin
Jørgensen. Flemming Scheuer har mulighed for at trykke folderen.
Martin Jørgensen har tilbudt sin hjælp i det hele taget. Martin Jørgensen har overtaget
nøglebrikker til de andre klubber. Han har kontaktet kommunen angående aktivitetsfolderen til
sommer. Han vil gerne stå for” Tennissportens Dag” i samarbejde med HJJ samt andre
udfarende aktiviteter for at skaffe flere medlemmer til klubben.
Vi skal tænke over inden næste bestyrelsesmøde, om vi vil lægge lidt penge (7.500) i en
redesignet hjemmeside med vedligehold fra Surftown. GP beder Surftown og Beone om at lave
et oplæg.

Ad Pkt.3
Information fra udvalgene.
Driftsudvalg:
Låsen er blevet skiftet i indgangsdøren, da nøglebrikkerne ikke virkede. Der var en defekt. Det
virker nu. Der er blevet lappet huller i væggene, de vil efterfølgende blive malet. SR undersøger
m.h.t. en lift til at udskifte lamperne i hallen. Vi skal snarest sørge for en livline til stigen. MS
sørger for dette.

Motionsudvalg:
Juleturneringen stod SB for. Der var arrangeret en ”Spoon-turnering”, og det fungerede
udmærket, da det gav mere lige kampe.
Katja holder forsinket julefrokost søndag d 19. januar for åbent hus deltagerne.
Ungdomsudvalg:
Udvalget har droppet afkrydsningslisterne i rummet. Udvalget registrerer selv
prøvemedlemsskaber for juniorerne.
Skolereformen vil give os en del udfordringer, da træningen først kan starte senere end nu. Vi er
nødt til at skubbe træningen og evt. bruge lørdag og søndag i hvert fald indendørs.
Køkkenet trænger til at suppleres op. MDO tager i Ikea og indkøber til køkkenet.

Eliteudvalg:
Nye seniormedlemmer kan få introduktion i en måned hos HJJ. Det er rigtigt vigtigt at der tages
hånd om disse nye medlemmer, så de bliver guidet videre til den rigtige træning eller aktivitet.
Der mangler stadig en udfordringsliste, så spillerne kan blive rangeret. Dette ligger inden for
turneringsudvalgets område (HJJ). Turneringsudvalgets område vedhæftes referatet.

Ad Pkt.4
Ungdom- og eliteudvalg rykker deres spillere for restancer.
Betales der ikke kontingent, spærres medlemsskabet.
Status på budget og forventet regnskab pr 31. 12. 13.
Regnskabet: Overskuddet ligger p.t. på 35.600, hvilket er tæt på det budgetterede.
Indtægterne er lidt større, primært pga. tilskudskontoen.
Stor besparelse på ca. 50.000 på varmekontoen. Det nye fyr har været en god investering.

Budget for 2014:
Udvalgene bedes komme med input til SJ, så der kan blive fremlagt et budget på næste
bestyrelsesmøde.
Sommerkontingentet foreslås uændret.
Likviditet pr. 31.12.14 er 552.000

Ad Pkt.5
1. Forslag om fortsat brug af tennishallen i sommermånederne og forslag om salg af baner til
naboklubber via et klub-ØTK-sommermedlemsskab, således vi kan udnytte hallen bedst muligt.
Vi tænker over det sidste forslag og tager det op på næste bestyrelsesmøde.
2. Generalforsamlingen 4. marts. kl. 19.30.
Punkter der ønskes medtaget til generalforsamlingen på næste bestyrelsesmøde.
På valg er: Gert, Sirpa, Maiken, Michael og Steen Jensen, og ønsker alle genvalg? Vi tager
punktet næste gang.
Årsberetning fra udvalgene skal være klar til næste bestyrelsesmøde.
3. Vision og målsætning for ØTK i 2014:
Har vi en vision om hvorledes klubben skal udvikle sig.?
Hvilke ambitioner har bestyrelsen for klubben?
Skal vi sætte en eller flere målsætninger for 2014? Eller skal vi bibeholde nuværende
aktivitetsniveau?
Punkter blev løst drøftet, grundet det sene tidspunkt fortsætter vi punktet på næste møde, hvor
tilbud til skole og kommune om benyttelse af tennisbaner og tennishal også skal drøftes
igennem.

Ad Pkt.6
Eventuelt.
MS foreslår en investering i en fladskærm/ projektor både i hallen og i mosen. Vi kunne evt.
søge en fond. SR undersøger.

Ad Pkt.7
Næste bestyrelsesmøde: mandag den 03. februar kl. 1800

Steen Refnov

Gert Plenge

Steen Jensen
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Maiken Dirch Olsen
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Hans Jørgen Jensen

Mona Aagaard

