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

Torsdag den 20. november 2014 kl. 18.00 -21.30 i Tennishallen,

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 og næstformand:
Gennemgang af ny hjemmeside ved GP. Brug af mailadresse kun til sager, der har med
foreningen at gøre. Skole og gymnasium brug af udendørsbanerne: Den sidste gang var der
desværre ingen til stede til at lukke ind.

Ad Pkt.3
Information fra udvalgene.
Driftsudvalg: Ingen banefejning 27/11 til 6/12 grundet ferie. Der er udført arbejde på tag vedr.
problem med vand. Reparation af lampe på bane A. MS kontakter Alpha. Nøgler til baner
sommer (MS). Motionsrummet skal istandsættes (MS ). Der skal sættes beslag til minitennisnet
på bane C. (MS)

Motionsudvalg:
Juleturnering laves i år søndag d. 28/12 i forbindelse med Drop-in tennis. JN skriver invitation.
JN sørger for isposer til hallen. Der er p.t. ikke spillere til holdturnering på grund af skader.
Håber på, at spillerne er klar til sommerturneringerne. Der kan også oprettes andre hold til disse
turneringer.
Ungdomsudvalg: Status turneringer. Julearrangement d. 12. december. Planer om
nattennisarrangement 5. december for de ældste juniorer.
Turneringsudvalg: Turneringsplan vinter 2014/15. Oversigt over turneringer i hallen i vinteren
2014/15. Turneringsplan bedes ophængt på opslagstavlen.(HJJ). Der bør i højere grad
kommunikeres til spillere om turneringer m.m.
Senior & Eliteudvalg: Status på turneringer. 2. holdet er trukket fra turneringen. 1.holdet
(herrer) spiller på søndag. Men det er meget svært at samle spillere. Ingen problemer med
dameholdet. Vil arbejde på at ændre indstillingen til at spille på hold, når vi starter
udendørssæsonen. Sirpa har fået et veteranarrangement op at stå.

Ad Pkt.4
Økonomisk status pr. dato. Sender rykkere ud omkring månedsskiftet. P.t. et overskud , der ud
over budgetteret hensættes til halrenovering. Husk alle udlæg til SJ inden årets udgang.

Ad Pkt.5
Ad Pkt.6
Eventuelt.
JN vil gerne aftage brugte og kasserede bolde.
MJ vil sørge for en transformer til boldmaskinen. Zombor har købt forskelligt træningsudstyr til
både juniorer og seniorer.

Ad Pkt.7
Forslag til bestyrelsesmøder 1. halvår 2015
tirsdag den 13. januar, mandag den 24. februar kl. 18.

generalforsamling tirsdag den 10. marts start med spisning kl. 18.30, generalforsamling kl. 19.30
efterfølgende med et kort konstitueringsmøde.
Forslag til tirsdag den 9. eller 16. april brainstorm møde og planlægning af sommerprogram
2015. Dato aftales på konstitueringsmøde.
Foreløbig dato :Lørdag den 25. april klargøring udendørsanlæg endelig vedtages
Foreløbig dato : Lørdag den 2. maj åbning af udendørsanlæg og standerhejsning (evt.
tennissportens dag )
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