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 afb (MDO), Hans Jørgen Jensen, afb (HJJ),
Mona Aagaard (MA).

Tirsdag den 24.februar 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.
Kommuneansøgninger om lokaletilskud, aktivitetstilskud og ekstraordinært tilskud ligger klar til
afsendelse. Forslag fra et af vores medlemmer til at forestå cafesalg af social foodies med
økologiske varer. Det lyder som en god idé. Hjemmesiden opdateret. Donation fra
musikforeningen TMB, som blev overrakt til ungdomsafdelingens arbejde ved et arrangement i
vinterferien. SR sender en tak til musikforeningen. Inspektion af afløbsinstallationer. SR har
tilbud fra firma om oprensning af brønde og TV-inspektion. Dette vil snarest blive iværksat.
Efterfølgende må vi tage stilling til, om der skal gøres yderligere.
Vi laver forsøgsvis ændring af banegæstetime, således det bliver banepris + 90 kroner.
SLTU generalforsamling mandag d. 2. marts i Idrættens Hus. MJ deltager. MA deltager fra SLTU.
NTS afholder generalforsamling tirsdag d. 24. marts.

Pasning af infomailboksen går fra GP over til MA fremover.

Ad Pkt.3
Information fra udvalgene.
Driftsudvalg: MS har indkøbt lysstofrør og udskiftet i indgangspartiet. Problem med lysstofrør i
herreomklædningen. Udskiftet lys på P-pladsen. Foreløbig to tilmeldte til klargøring af klubhus
til udendørssæson. Tennishallen varmestyring hal. MS er i dialog med Brian Toft om
fjernstyring. Varmen burde sættes yderligere ned (14 grader). Manglende dørlukker til
herreomklædning. Renovering motionsrum kommer senere. Beslag minitennis venter.
Motionsudvalg: Åbent Hus/Drop-in tennis. JN har kontaktet Susanne ang. opstart af
motionisthold. Udendørs åbent hus/drop in tennis, mandag aften og søndag.
Ungdomsudvalg: Tilmelding til sommerturnering 2015.
Turneringsudvalg: Turneringsplan sommer 2015. Halmesterskab 2014/15
Senior & Eliteudvalg: Tilmelding sommerturnering 2015. Tilmeldt: Golden Age hold. 50+ hold
samt et rent dame- og et rent herrehold.

Ad Pkt.4
Regnskabsgodkendelse pr. 31 12 2014. Budget 2015 gennemgås. Anbringelse af likviditet. Vi skal
tænke på at søge nogle fonde til udskiftning af belysningen til LED lys i hallen på sigt. SR og SJ
besigtiger nuværende haller med LED lys.
Restanceliste pr 31. december 2014. SJ rykker telefonisk. Kommer restancen ikke ind, bliver
medlemmet spærret. Fremadrettet vil der være betaling ved tilmelding, så vi slipper for
restancerne.

Ad Pkt.5
Gennemgang af materiale til Generalforsamling tirsdag den 10. marts kl 19.30. Der startes med
smørrebrød og en øl/vand kl 18.30. MS henter øl og vand, kaffe, småkager, slikposer og sørger
for glas og tallerkener. SR bestiller smørrebrød og MJ henter. GP og MA kommer før og laver
kaffe/dækker bord.
Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Mona Aagaard, genopstiller, Judy Nehm, genopstiller, Hans Jørgen Jensen genopstiller ikke.
Steen Refnov genopstiller.
Godkendelse af årsberetning fra formand og udvalgene.

Ad Pkt.6
Eventuelt.
Klubhuset trænger, især køkkenet. Maling af klubhus og udskiftning af køkken. MS kontakter
Egedal kommune angående renovering af køkken med udskiftning af køkkengulvet.

Ad Pkt.7
Næste møde. Kort konstitueringsmøde efter generalforsamlingen den 10. marts
Efterfølgende møde: torsdag den 16. april kl. 18.00 med brainstorm og sommerplanlægning.
Lørdag den 18. april kl. 10.00 klargøring af udendørsanlæg.
Søndag den 26. april kl 1300. Åbning af udendørsanlæg og standerhejsning
Lørdag den 02.maj kl 10.00-1200. Tennissportens dag
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