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

Torsdag den 26. juni 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
Underskrift af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

Ad Pkt. 2
Information fra Formand/ Næstformand: Modtaget 4800,- fra IF forsikring til aktiviteterne med
tennisskolen i uge 27. SJ fremsender faktura til IF forsikring.
GP har rykket for restancer. SR rykker senior/veteran og MDO rykker junior yderligere. MDO
sender en nyhedsmail ud til juniormedlemmer.
GP orienterer om tilgang af nye medlemmer. Der er til sommersæsonen kommet 10 nye
juniormedlemmer, pt. 7 på prøve, desuden 10 nye seniormedlemmer. Det er den seneste
opdatering.
De fleste indendørs banetimer er på plads.
Ideoplæg til 80 års fødselsdagsfest.
SR laver nyhedsinfo til udsendelse i næste uge.

GP opfordrer bestyrelsen til at komme med forslag om Re designet hjemmeside fra Surftown og
Beone.

Ad Pkt.3
Information fra udvalgene.
Driftsudvalg: MS har ikke hørt noget om asfaltering af parkering ved hallen samt klubhuset i
mosen. Kommunen leverer maling og vi skal selv male i klubhuset. Håndtag indvendigt på bane
5 mangler. Ingen gennemgang ad dørene mellem banerne, mens der spilles. Skilte opsættes.
”Ingen gennemgang, når der spilles”.(MS)
Motionsudvalg: Status på Åbent Hus/Drop-in tennis. Forslag om at promovere arrangementet,
fx med grill efterfølgende. Folk kan tilmelde sig på SMS og også bare droppe ind.
Ungdomsudvalg: MDO fremlægger oplæg til lønninger. Kurser giver et tillæg, så man får løn
efter kvalifikationer.
Den forestående sommer- camp i uge 27. Der er 27 tilmeldte. Charlotte Møller står for indkøb til
campen, og vil gerne have til udlæg på forhånd. Hun mailer sin konto til SJ.
MDO spørger til sikkerheden omkring minibanerne. Flere af de høje træer vælter. MS ser på det.
Zsombor foreslår, at der kommer et tilbud til forældre, som kan træne medens deres børn
træner. GP spørger, om HJJ kan om fredagen.
Senior & Eliteudvalg: Problemer med at få spillere, som træner holdtræning, til at spille
holdkampe. MJ efterlyser en anden indstilling.

Ad Pkt.4
SJ giver økonomisk status pr. dato. Boldbudgettet holder ikke. MJ taler med HJJ og
Frihavnskompagniet angående boldaftalen.

Ad Pkt.5
80 års fødselsdagen den 16. august. Oplæg til fødselsdag. Se bilag

Ad Pkt.6
Eventuelt

Ad Pkt.7
Næste bestyrelsesmøde mandag den 11. august kl 1800 i hallen.
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