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

Tirsdag den 30. september 2014 kl. 19.30 -21.30 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 Formand/ Næstformand:
Meget vellykket 80 års fødselsdagsfest. Alle var glade og der var mange roser fra medlemmerne
Der skal nyhedsinfo ud snarest. Aktion SR.. Roser fra formanden til alle fra bestyrelsen, som
deltog.
OK repræsentanten vil komme søndag og stille en bod op. Frihavnskompagniet vil komme. MJ
og MDO står for arrangementet. Godt initiativ. Husk at tage billeder til avis og hjemmeside.
Tre hold elever fra Lærkeskolen kommer nede på banerne. Gymnasiet har ligeledes haft
arrangementer på banerne. Meget vellykket.
Fastlagte trænerlønninger er blevet aftalt med alle trænerne. Voksentræning med klippekort
fungerer både søndag og onsdag aften. Simon Baruch guider nye medlemmer. Medlemsstatus
endnu ikke helt opgjort, men omkring 330 +.

Status på indendørsbaner vinter. Lad os tænke over ideer til, hvordan vi kan udnytte
banekapaciteten yderligere. I kontingentrestancer fra 1. april er der et udestående på ca.
20.000. GP fremsender kontingentrestancelisten til SJ, så der kan blive rykket.
Re design af hjemmesiden er næsten færdig. Der mangler stadig nogle småting, så vi kan bruge
den. Der bliver en kalenderfunktion, hvor aktiviteter kan lægges ind. Nyheder og vigtig info vil
også være en fast del af hjemmesiden.
SR foreslår aflåsning af banerne i mosen til næste sæson. Vi foreslår, at der til sommersæsonen
laves nøgler til aflåsning af banerne. MS udtænker en løsning. SR har givet tilladelse til at fjerne
de gule kasser fra banerne.
Bestyrelsesbeslutning vedr. aflevering/udbetaling for gamle nøgler: De gamle nøgler kan byttes
til en nøglebrik. Der foretages ej tilbagebetaling for gamle nøgler.

Ad Pkt.3
Information fra udvalgene.
Driftsudvalg:
SR og MS har i weekenden gennemgået hallen. Der er problemer med tagrender. Desuden
utætte vinduer. SR har fået tilbud på vinduer og tagrender. 8.500 for at gennemgå og renovere
de sidste vinduer + tagrenderne. OK til dette tilbud. Der er grus (myrer) ved branddørene. Dette
skal fjernes. I omklædningsrummene skal der afkalkes ved afløbene. Lamper er gennemgået.
Loftet skal males i herreomklædningen. Vi skal have nogle professionelle til at se på maskinerne
i motionsrummet.
Vi skal have udskiftet viskestykker og håndklæder til både her i hallen og i mosen. Der skal
sættes papir op i køkkenet. MS giver Linda besked om indkøb.
Pladen med æresmedlemmer er pillet ned. Der vil blive rokeret om på pladen eller blive købt en
ny plade, så der er plads til alle.
MS undersøger med uret i mosen og skaffer en hvid baggrundsplade.
SR foreslår, at vi overvejer at undersøge en anden belysning i hallen med henblik på at
nedbringe udgiften til belysningen på banerne. SR og MS tager sig af dette.
Nedlukning af banerne i mosen: I uge 43 lørdag d. 25. oktober kl. 10.

Motionsudvalg:
Drop-in tennis er nu startet op indendørs med foreløbig beskeden tilmelding. Der er ikke
tilmeldt nogle motionshold denne vinter. JN tager kontakt til Susanne om at få et motionisthold
op at stå til sommer. Der er tilmeldt et Golden Age hold. Arne Bode står for det.
Ungdomsudvalg:
Ny vintertræningsplan er lavet med start kl. 16. Zsombor har afholdt trænermøde 28/9 med
deltagelse af 4 trænere. Klubarrangement (som ovenfor omtalt) søndag d. 5. oktober for alle i
klubben.
Turneringsudvalg:
Klubmestre fra klubmesterskaberne 2014 udendørs. Uddeling af præmierne på søndag. Der er
lavet aktivitetsplan, som er lagt på hjemmesiden. Den endelige turneringsplan vinter 2014/15
med holdkampe m.m. er lige på trapperne.
Senior & Eliteudvalg:
MJ spørger til budgettet til præmier. Der er mentalcoach-kursus på torsdag kl. 20. Alle kan
deltage. Deltagere skal betale 50 kroner pr. styk. Dette er et introtilbud. Det koster ikke klubben
noget. MJ foreslår en opfølgning.
MJ foreslår veteranafdelingen lagt i eget udvalg. Veteranerne har eget hold i turneringen. Alle
seniorhold kan træne 18-20 fredag, også veteranholdene. MJ kontakter Sirpa Bode om formelt
at stå for veteranholdet og kontakt til dette.
Seniorholdene har træningskampe med ATK lørdag d. 11. oktober i 6 timer.

Ad Pkt.4
Økonomisk status pr. dato. Positiv drift og der forventes et større overskud end budgetteret,
men vi afventer lige det endelige banesalg.

Ad Pkt.5
Eventuelt.
MJ og MA deltager i SLTU møde mandag d. 27. oktober i Idrættens Hus.

Ad Pkt.6
Forslag til næste bestyrelsesmøde: torsdag den 20.november kl 18.
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