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)

Tirsdag den 13.januar 2015 kl. 18.00 -21.00 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: Godt med aktiviteter i hallen og udmærket fyldt op
på banerne. Opfordrer dog til, at vi generelt hver især vil sørge for, at der ser pænt ud. Det ville
være en god idé, at vi kunne tilbyde salg af vand, kaffe m.m. ved alle de mange arrangementer.
Forslag til et caféudvalg, som kan stå for en ordning, hvor medlemmer sørger for salg ved
arrangementer.
Respons på den nye hjemmeside. Der er behov for, at bestyrelsen får instruktion i brug af
hjemmesiden. Medlemsstatus pr. 31. december er 317 medlemmer, heraf er de 100
juniormedlemmer.

Ad Pkt.3
Information fra udvalgene.
Driftsudvalg:
MS har meddelt rengøringen, at rengøringsmidler købes via Maler-S-Lager. Har bestilt 10
specialpærer til omklædningen. Renovering af motionsrum. Der er ikke sket noget endnu. MDO
tager kontakt. Undersøger angående beslag til minitennisnet. MS må iværksætte en plan for
udskiftning af pærer m.m. og informere de frivillige derom. Termostaten bør sættes på 15
grader, og lamellerne i blæserne pege lige ud. MS kontakter mhp. VHS hjælp.
Motionsudvalg:
Juleturnering: 18 deltagere i turneringen. 500 i overskud på turneringen. Katja stod for selve
turneringen, og Sirpa hjalp med at sætte holdene. Godt arrangement. Drop-in tennis kører med
fin deltagelse her i vintersæsonen. Der er tilmelding, men også mulighed for at droppe ind uden
tilmelding. JN laver en motionistliste til ophæng til motionister, som vil have mulighed for at
kontakte andre motionister til at spille med. SR kontakter seniorspiller, som har forskellige ideer
til aktiviteter i klubben.
Ungdomsudvalg:
Julearrangementet for juniorerne var et vellykket arrangement.
Allan Wain har kontaktet MDO om udbetaling af et overskud til ungdomsafdelingen. MDO vil
iværksætte et arrangement for juniorerne for pengene. Udfordringer på trænersiden og MDO
har opbakning til at finde en løsning.
Turneringsudvalg:
Turneringsplan vinter 15. Oversigt over turneringer i hallen i vinteren 2015.
Halmesterskaberne bør afholdes med start lørdag 11. april – 19. april. SR meddeler HJJ.
Der har været et overforbrug af bolde, så næste år bør budgetteres højere.

Senior & Eliteudvalg:
Holdene har været plaget af afbud og skader. Meget uheldige omstændigheder har gjort, at vi
nu ikke har nogle deltagende herrehold. Til gengæld er det gået fint for dameholdene. Udendørs
laver vi igen mix-hold og man kan kun deltage på hold, hvis man deltager i træningen.

Ad Pkt.4
Økonomisk status pr. 31. december 2014. Regnskabet er endnu ikke helt afsluttet, men tegner
et overskud, som kan hensættes. Overskuddet bl.a. opstået pga. besparelse på varme og el samt
godt salg af banetimer. SR og SJ undersøger udgiften ved opsætning af LED-belysning i hallen.
Der ønskes snarest input fra udvalgene til budget 2015. Skal sendes på mail til SJ.
Restanceliste pr 31. december 2014. Stadig en del i restance, især vintertræningen på
juniorsiden mangler. Der følges op.
MDO foreslår, at juniorerne til udendørs betaler for træningen allerede i marts, inden træningen
starter op. Vi kan lave nogle træningspakker, som betales fx inden 1. april.
Kontingent 2015/16 forventes uændrede. Opkræves pr. 1. april. Haltimer opjusteres med 1,5%.
Ønsker man som enkeltperson enkelte banetimer, skal man melde sig ind som medlem.

Ad Pkt.5
Generalforsamling tirsdag den 10. marts kl 19.30 startende med fx smørrebrød og en øl/vand kl
18.30. Der vil være tilmelding til spisningen, senest d. 3. marts (GP). Udvalgsberetninger sendes
til SR inden 15. februar.
Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Mona Aagaard, Judy Nehm, Hans Jørgen Jensen og Steen Refnov vil gerne fortsætte.
Årsberetning fra udvalgene skal afleveres til formanden inden den 15. februar.

Ad Pkt.6
Eventuelt

Ad Pkt.7
Næste møde tirsdag den 24. februar kl 18.00
Generalforsamling tirsdag den 10 marts kl 18.30, hvor der startes med spisning (tilmelding
dertil) og efterfølgende generalforsamling kl 19.30 , afsluttende med et kort
konstitueringsmøde.
Systeminstruktion (hjemmesiden) søndag d. 25. januar kl. 10. (JN, MA, SR deltager og GP
instruerer)
Torsdag den 16. april brainstorm møde og planlægning af sommerprogram 2015 kl. 18.
Lørdag den 18. april klargøring udendørsanlæg
Søndag d. 26. april standerhejsning og åbning af udendørsanlæg og standerhejsning kl. 13.00
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