Bestyrelsesmøde i ØTK
Steen Refnov(SR), Gert Plenge (GP), Steen Jensen (SJ), Judy Nehm (JN), Michael Sørensen (MS),
Martin Tronier Jørgensen (MT), Dorte Kirk (DK),Maj-Britt Quitzau (MBQ), Mona Aagaard (MA)

Torsdag den 24. sep. 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 to sidste bestyrelsesmøder.

Ad Pkt. 2
Tillykke til herre- og mixholdene med de flotte DTF-cup 1. pladser og pokaler. Dameholdet
spiller slutspil i Hadsten i kommende weekend.
Indendørssæson 2015/16 er kommet i gang. Banebooking: Der er stadig ledige banetimer. En
byttebørs med hensyn til faste baner er hos os ikke muligt pga. det vil være for stor
administration. Man kan jo stadig købe løse timer, når det passer én. Forretningsudvalget vil
arbejde på en løsning til salg af ledige banetimer. Møde om tilskudsordninger udsat. Simon har
stået for et vellykket arrangement for ca. 10 flygtninge en lørdag nede på banerne. God
afvikling af klubmesterskabet. Årets fødselsdagsfest 2015 meget hyggeligt og vellykket. SR har
nu nøgler til bestyrelse og trænere. Input til nyhedsinfo i oktober. Afleveres til SR. Inden den 5.
oktober indstilling til lederpriser m.m. til kommunen.
Møde med lodsejer og Egedal Kommune om brug af udearealerne i skoven. Man talte om
genetablering af kondistien og andre tiltag til aktivitetsområder i skoven.

Deltagelse i møder i SLTU / DTF / i efteråret. MJ og MA deltog d. 22 i et meget relevant møde.
MJ og MQ deltager d. 5. oktober i DTF møde.

Ad Pkt.3
Information fra udvalgene.
Driftsudvalg: Halteamet har støvet af, rengjort loft og udskiftet lamper. Der mangler dog
udskiftning af en lampe. Lukning af udendørsbanerne, og lukning af klubhus i skoven lørdag d.
17. kl. 10-12.. MS har undersøgt m.h.t. borde- og bænkesæt til mosen. Rengøring af hal begyndt,
men der rengøres også stadig i mosen.
MS er i gang med at indhente tilbud for varmestyring hal. Så vi afventer. SR kontakter også
kedelleverandøren m.h.p. dette. I næste uge skiftes batterierne i urene i hallen. MJ vil gerne
udskifte dem. Turneringsudvalget opfordrer MS til at kontakte kommunen m.h.p. vedligehold af
udendørsanlægget, som i år har været yderst mangelfuld. MS indhenter tilbud på renovering af
bruserum og motionsrum m.m..
Motionsudvalg: Judy har tilbud om tennisrejse i januar med restpladser. Den er hængt op på
opslagstavlen i hallen. Arne Bode har måttet aflyse Golden Age i år. Der mangler damer.
Ungdomsudvalg: Der er sendt regninger ud for træningen. Vi er enige om, at vi skal have nogle
flere arrangementer med spil, hygge og spisning. DK og MJ vil arbejde videre med nogle tiltag.
Turneringsudvalg: Aktivitetsplan for vintersæson og turneringer i hallen til vinter. Er lagt på
hjemmesiden. Der er blevet søgt og bevilliget ekstra 9 turneringer. M.h.t. løbende udskiftning af
bolde. Zombor siger besked til HJJ, når der er behov for boldskift.
Senior & Eliteudvalg: Oplæg fra Maj Britt ang. medlemskab af DGI. Positiv tilkendegivelse fra
bestyrelsen, som dog godt kunne tænke sig yderligere feedback fra andre klubber inden
beslutning. MQ undersøger nærmere, og det tages som punkt på næste bestyrelsesmøde.
Træning fredag aften for alle senior- og veteranhold med Zsombor. Samarbejde med 50+
Frederikssund.

Ad Pkt.4
Regnskab pr. 30 08 2015 med et underskud er vendt positivt pr. dags dato. Restancelister pr. 1.
og 31. august er alle slettet. Stadig restancelister pr. 1. september 2015, men de kan være
indgået i løbet af måneden.
Revision på løbende udgifter til rengøring m.m. SJ har fået tilbud fra andet firma. SR kontakter
nuværende rengøringsfirma for tilbud.

Ad Pkt.5
Beslutning om niveauet for, hvornår der fra klubben ydes tilskud til transport og evt.
overnatningsudgifter til landsdækkende holdturneringer. Der gives tilskud på 1000 kr. pr. hold.
Generel drøftelse af retningslier for hvem, der har fortrinsret til træningstimer og træningshold.
Efter aftale med Zsombor er der nu arrangeret en rotationsordning, og man kan skrive sig på
inde i holdsport.

Ad Pkt.7
Eventuelt.
MJ vil gerne træne med Zsombor på sene baner onsdag aften. Ok fra bestyrelsen. MJ reserverer
fra gang til gang.
GP har undersøgt m.h.t. flag, som kan flyttes rundt,. OK til dette.
Næste møde bliver årets sidste møde, hvor der kan være tid til lidt juleafslutning. Torsdag den
12. november kl. 17.30-19.00.
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