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)

Mandag den 3. februar 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:
ØIU møde 05. februar. SR deltager. Stadig problematisk med den manglende asfaltering af
parkeringspladsen. Desuden foretages der ikke snerydning af området. Cheftræner / træner
status: Der arbejdes med at lægge sidste hånd på en aftale med en cheftræner til ØTK. JN har et
tilbud fra Falck på leasing af Hjertestarter. SR et andet forslag om køb af hjertestarter. Den skal
placeres i en holder, derudover et kursus til 1500 kroner. Beslutning om køb af hjertestarter til
hallen. Derefter kan vi søge TRYG-fonden om en til mosen. SR går i aktion. Oplæg til ”Tennis i
Skolen” og kontakt til skolerne på DTF’s hjemmeside. Der skal vi snart have gang i noget. Martin
Jørgensen vil gerne gøre et stykke arbejde med dette. Forslag om redesignet hjemmeside, oplæg
fra Surftown og Beone, på næste møde.
Information fra næstformanden:
MS har undersøgt en sikkerhedsline (faldsikringsbælte), som vil koste omkring 5000,-. Vi bør
have indkøbt en sådan omgående. MS (driftudvalget) indkøber denne.

Ad Pkt.3
Information fra udvalgene.
Motionsudvalg: Beretning fremsendt
Ungdomsudvalg: Beretning fremsendt. UU prøver at arrangere lørdags-aftentennis for alle
juniorer til kl. 23 med pizzaspisning.
Eliteudvalg: Fremsender beretningen. Nogle holdtilmeldinger er kommet. De andre
holdtilmeldinger er på trapperne. Golden Age holdturnering. Måske nogen, der er interesseret,
som ikke deltager på andre hold. De sidste indendørs holdkampe spilles nu.

Ad Pkt.4
Udkast til regnskab pr 31. 12. 13. SJ gennemgår resultatopgørelsens indtægts- og udgiftsposter
samt balancen.
Budget for 2014 gennemgås af SJ.

Ad Pkt.5
1. Beslutning om brugen af tennishallen i sommermånederne og salg af baner til naboklubber.
Hvis vi kan finde en model, der ikke kræver for meget administration. Naboklubben kan købe to
medlemskaber, som så også giver mulighed for at købe indendørs banetimer. SR fremsætter
forslag til naboklubberne Frederikssund, Jyllinge, Slangerup og Stenløse
2. Godkendelse af Indkaldelse til Generalforsamlingen 4. marts kl. 19.30. SR printer og sætter op
i hallen, GP lægger på hjemmesiden.
Godkendelse af forslag til kontingent for 2014/15
På valg er: Gert, Sirpa, Maiken, Michael og Steen Jensen.
Årsberetning fra udvalgene. De sidste årsberetninger fremsendes snarest til bestyrelsen.
3. Vision og målsætning for ØTK i 2014 tages på næste bestyrelsesmøde

Ad Pkt.6
Eventuelt.
SR deltager i SLTU’s generalforsamling mandag d. 3. marts i Idrættens Hus. MA deltager også
med SLTU-kasket. Ved generalforsamlingen vedtages spillested for SM finaler i pinsen.
Fint, at MDO gerne vil stå for salg af tøj fra skabet til juniorerne. MDO vælger selv prissættelse.

Ad Pkt.7
Næste bestyrelsesmøde er efter generalforsamlingen tirsdag den 4. marts kl 19.30.
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