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

Mandag den 11. august 2014 kl. 18 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, næste gang.

Ad Pkt. 2
Information fra Formand: Egedal Gymnasium kommer fredag d. 5. september på udendørs
banerne. Simon Rex (ansat på gymnasiet) vil styre det. OK til at benytte 4-6 baner. Martin
Jørgensen bedes inden den 5. sep. reviderer vores infofolder / alternativt blot lade genoptrykke
100 stk. af den nuværende, som Simon Rex uddeler til de fremmødte elever.
Information fra EIF om formøder om sammenlægning af idrætsorganisationerne LSI,SIS,ØIU til
eet samlet EIF.
Tilbud fra John Gaedicke Spies rejser om sportsrejser 2015 til Mallorca eller Tyrkiet.
Der har været en artikel i Lokalavisen og Frederiksborg Amts Avis om klubben og den 80 års
fødselsdag. Derudover annonce om introduktionsperiode i ØTK.
Der skal snarest og inden fredag sprøjtes mod de store hvepse/gedehamser der er i mosen.
Der er planer om at sammenlægge idrætsunionerne til én union.

Information fra næstformand:
Er i gang med en ny hjemmeside med Surftown. Vi vil få et udvidet abonnement med Surftown,
så der vil være et backup, hvis siden går ned.
Vintermedlemmer og faste baner er pt. ved at blive faktureret.

Gennemgang og fordeling af arbejdsopgaver 80 års fødselsdagsfesten. SR udfærdiger revideret
program med opgaver til bestyrelsen, som fremsendes snarest.

Ad Pkt.3
Information fra udvalgene.
Driftsudvalg: vedligeholdelsesopgaver efterår hallen. Lamperne skal efterses.
Motionsudvalg:
Status på Åbent Hus/Drop-in tennis. Det er gået fint med de nye tiltag med drop-in tennis. Der
har været 8-12 tilmeldte. Kun en søndag har været aflyst pga. regn. Der har været budt på
pølser på grill og nogle gange har der været børn med. Gert har været primus motor i dette store
stykke arbejde. Godt gået, Gert. Forslag om at arrangere blandede hold til Drop-in tennis med
lodtrækning og skift undervejs.
Ungdomsudvalg: Afklaring på Vintersæson 2014/15 træningstimer og træner. Næste møde
Turneringsudvalg: Afvikling af klubmesterskaberne. Opslag på hjemmesiden.
Senior & Eliteudvalg: Afklaring på Vintersæson 2014/15 fordeling af træningstimer og træner.
Næste møde

Ad Pkt.4
Økonomisk status pr. dato – næste møde

Ad Pkt.5
1. Godkendelse af rammerne og budget for 80 års fødselsdagen den 16. august. Vi rammer nok
en udgift på ca. 10.000.

Ad Pkt.6
Eventuelt.
Tilbud om tennistur til Tyrkiet eller Mallorca. SR undersøger, om nogen evt. vil stå for det.

Ad Pkt.7
Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 30. september kl 1800
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