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

Mandag den 26. maj 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
Formand og næstformand:
SR har talt med Jyllinge Tennisklub, og de fortsætter som tidligere med leje af baner i hallen. JTK
ligeledes afklaret med, at vi har ansat Zsombor. GP Har udsendt til klubber og spillere ang.
tilmelding af baner med svar senest 10. juni. Der er udsendt 2. rykker til medlemmer, der ikke
har betalt. Ca. 22.000 i restancer. Primært seniorer + enkelte juniorer. MTJ sætter gang i
opkrævninger til seniortræning.
Evaluering af brainstormmøde:
Efter en måned med cheftræner: Det fungerer fint med Zsombor, men MDO vil opfordre ham til
at synliggøre hans træningsstrategi, så de andre trænere ved, hvad de skal følge. MTJ og MDO
vil samle op på de timer, som er aflyst, til eksempelvis en træningsweekend.
Der bliver drøftet en vennedag – eventuelt i en weekend. GP foreslår en dag i Egedalscentret
med en minitennisbane.

MDO vil arrangere ”Kom ned og spil tennis” søndag d 15. juni. Juniorer deler flyers ud.
Opfølgning på Tennissportens dag. Fremmødet var fint, ca. 35 mødte op. Medlemsresultatet af
dagen blev 7 juniorer og et par seniorer.
Forslag om re-designet hjemmeside, oplæg fra Surftown og Beone. Vil koste ca. 8.000 fra
Surftown, hvor der altid har været fin service. GP går videre med hjemmesiden.

Ad Pkt.3
Information fra udvalgene.
Driftsudvalg: Køkkenet i mosen: Vi prioriterer et nyt gulv i køkkenet. Varmeanlæg i lokalerne i
mosen. Rengøring i hallen og vedligeholdelsesopgaver inden opstart efterår. MS holder fast i
kommunen m.h.t. asfaltering af parkeringspladsen ved hallen. Der er investeret i flagstang og
flag på Larsens Plads. SR har købte planker til renovering af bænkene.
Motionsudvalg: Åbent Hus i juni måned bliver åbent for alle, også for andre klubber. Hvad kan vi
tilbyde nye medlemmer, der gerne vil have nogen at spille med. Her er åbent hus den bedste
mulighed.
Arne Bode står for Golden Age, som foregår onsdage. Vi kan foreslå Arne Bode evt. at arrangere
et drop in hverdagsformiddage.
Ungdomsudvalg: Sommercamp i uge 27 foreløbig 12 tilmeldte. Vi gennemfører campen uanset
deltagerantallet. Zsombor og Nicklas kører campen. Der er udsendt træningsopkrævninger. Den
nye skolereform vil give lidt udfordringer indendørs, hvor træningen nok først kan starte kl. 16.
Der er slettet et u 14 juniorhold, da nogle spillere ikke ønskede at spille på et b-hold. Der er så i
alt 4 juniorhold.
Senior & Eliteudvalg: Et af dameholdene er blevet aflyst. Vi kan risikere, at vores 2. damehold
suspenderes. SLTU-holdreglementet udsendt meget sent dagen før første holdkamp. Svært at få
fat i spillere, og nogle sender sent afbud. Ligeledes svært at få folk til at komme til træning.

Ad Pkt.4
Økonomisk status pr. 01 maj.
Likviditeten p.t. meget fin. Der er taget højde for allerede kendte udgifter i juni.

Ad Pkt.5
1. Fastlæggelse af pris på banetimer indendørs 2014/15 (GP).
2. Godkendt indkøb af flagstangsholder/ flag m.m. kr. 1412,- / bænk/ bord kr. 900
3. Godkendelse af igangsættelse af re designet hjemmeside. GP går videre med det.
4. Godkendt Brandsluknings- og førstehjælpsudstyrsaftale, koster 2700 årligt i 5 år. SR
undersøger Falckaftalen.
5. Fødselsdagsfesten lørdag aften d. 16. august, kl. 18. Grillaften med pattegris. For medlemmer
med familie. SR foreslår en isbil. Levende musik. Vi sætter et festtelt op. Evt. en mere officiel
reception om eftermiddagen.

Ad Pkt.6
Eventuelt.

Ad Pkt.7
Næste bestyrelsesmøde torsdag den 26. juni kl 1800.

Steen Refnov

Steen Jensen
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Maiken Dirch Olsen

Martin T. Jørgensen
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Hans Jørgen Jensen

Judy Nehm

Mona Aagaard

