Bestyrelsesmøde i ØTK
Steen Refnov (SR), Gert Plenge (GP) afbud, Steen Jensen (SJ), Judy Nehm (JN), Michael Sørensen
(MS), Martin Tronier Jørgensen (MT), Maiken Dirch Olsen (MDO), Maj-Britt Quitzau (MBQ),
Mona Aagaard (MA).

Torsdag den 16.april 2015 kl. 18.00 -21.00 i Tennishallen.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af referat
Kort fra formand og næstformand.
Brainstorm ØTK 2015
Eventuelt
Næste Møde

Ad Pkt.1
Sekretær: Underskrift af referater fra sidste bestyrelsesmøde.

Ad Pkt. 2
Dorte Kirk fra ungdomsudvalget deltager i mødet.
Til GP: Der er flere, der har problemer med at komme ind på administrationen af hjemmesiden.
Klargøring af tennisanlæg lørdag den 18. april kl. 10-12, MS planlægger opgaverne.
Standerhejsning søndag den 26. april kl 1300. Judy sørger for kransekage. MS køber drikkevarer
og chips, mm. MS har skaffet 8 nøgler til tennisbanerne.
Tennissportens dag 2. maj 10-13. MBQ, Simon Barouch og Zsombor vil stå for arrangementet.
Som optakt til dette vil der være et arrangement med minitennis i Egedal Centret d. 25. april.
Bestyrelsesbeslutning angående om medlemmer kan deltage i træning i ØTK, samtidig med de
spiller på hold i anden klub? Bestyrelsen er enig om, at vi ikke vil udelukke medlemmer fra
træning i klubben uanset om medlemmet af den ene eller anden grund spiller på hold i anden
klub.

Boldaftale: MJ foreslår, at vi fortsætter med Technofibre bolde, som anses som den bedste
kvalitet sammen den aftale om beklædning, som vi har med dem, i endnu et år. MJ og MS
undersøger med windbreakere til banerne i mosen.
Problem med afvanding fra vores nedløb på hallen, der er tilgroet i rørene. Der er fotograferet
og konstateret skaderne, og planen er, at der sættes brønde op, så der kan etablereres
gennemløb. Der vil derfor fremover kunne renses. Bestyrelsen godkender udgift beløb på kr.
25000 til løsning af opgaven.
MJ foreslår at kontakte Holbæk m.h.t. udskiftning af LED-lys. De har brugt de eksisterende
installationer til de nye LED-lys.
Henvendelse fra kommunen ang. affaldstømning. Vi fortsætter med tømning hver 14 dag.
Kommunen skal orienteres om tømning i skoven fra den 1. maj. MS kontakter kommunen.
Klubben betaler for tømningen.

Ad Pkt.3
Brainstorm ØTK 2015
MJ har en idé om at stable en pengedoubleturnering indendørs på benene. Mener også, at vi
næste år skal lægge billet ind på SM-finalestævnet udendørs. På den måde kan ØTK gøre sig
mere bemærket på landkortet, og der kan komme liv i klubben. Her vil kravet være bedre
køkkenforhold i mosen. Hvad gør vi i øvrigt med det køkken?
MBQ og Zsombor har ambitioner om indslusning af de bedre juniorer til seniortræning. Der er
en noget snæver elite ca. 10-12 spillere. Intentioner om samarbejde med andre klubber,
træning, venskabskampe m.m. Målet er at få en bedre træningskultur blandt de spillere, der er,
samt på sigt få lokket flere spillere til. Vi skal være bedre til at profilere os selv. Vi har en
fantastisk dygtig cheftræner, som vi skal udnytte.
Vi skal være obs. på overgangen fra motionist til de bedre seniorer rent træningsmæssigt. MBQ
tager kontakt til Kenneth. Med hensyn til introduktionstræning blev det aftalt, at der oprettes et
seniorhold for let øvede, som MBQ tager sig af. Således tilbyder vi altså i fremtiden træning til
seniorer, som ikke umiddelbart spiller på hold, men som ønsker træning. Det blev aftalt, at det
skal koste 500 kr. per sæson for træning til voksenintroduktion og let øvede. Således kan nye
spillere sluses videre i systemet. Aftalen med Hans Jørgen og klippekort fortsætter som hidtil
for motionisterne.

MBQ har flere idéer om fælles spil for forældre, som alligevel er i klubben i forbindelse med
deres børn.
Fælles målsætning for både senior- og ungdomsudvalg er fastholdelse af medlemmer.
Få mere skolesamarbejde op at stå. Kontakt evt. SLTU’s konsulent Daniel Nielsen.
Driftsudvalget arbejder på en fjernstyring af varmeregulering i hallen.

Ad Pkt.4
Eventuelt.
Intet

Ad Pkt.5
Næste møder.
26. maj kl. 18.00 i hallen.
SR vi foreslå ekstra 17. juni kl 18.00 i hallen ( ekstra reservation )
10. august kl. 18.00 i hallen.
Søndag d. 16. august fødselsdagsbrunch
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