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)

Onsdag den 12.aug. 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
Underskrift af referater fra sidste bestyrelsesmøde. På næste møde.

Ad Pkt. 2
Næstformand: Der er p.t. for en del mindre solgte banetimer, 2015/16
MBQ og SJ deltager i møde med Kommunen ang. lokaletilskud m.m.
Der er lodsejermøde i lokalerne i mosen for Center for Teknik og Miljø d. 20. august. SR
medtager forslag om en offentlig naturlegeplads i området omkring tennisbaner.
Der er modtaget og videresendt børneattester.
Proceduren ved køb af bolde: Der skal aftales med MJ ved indkøb af bolde.
Bestyrelsesnøgler: SR bestiller 5 bestyrelsesnøgler. Desuden 5 trænernøgler.

Ad Pkt.3
Information fra udvalgene.
Driftsudvalg: MS kontaktet Brian Toft, som kommer og kigger på varmestyring. Desuden bestilt
hyldeknægte til minitennisnettene. Der lejes lift til skift af pærer på en gang i løbet af en uge. Vi
skal tjekke pærebeholdningen og der skal bestilles pærer. Liften bruges også til rengøring af loft.
Der skal kigges på renovering motionsrum (MS). SR og SJ er i gang med undersøgelse af
belysning med LED-pærer.
Motionsudvalg: Stadig sparsom tilmelding til drop in tennis.
Ungdomsudvalg: Status på sommer camp. Fint feedback på tenniscampen, som var meget
vellykket..
Turneringsudvalg: Forespørgsel fra gymnasiet om lån af 4 baner fredag 4. september. MJ
koordinerer med Simon.
MJ og HJJ søger om nogle flere af de ledige turneringer.
Seniorudvalg: Oplæg ifølge udsendt bilag fra Maj Britt på træningsbudget 2015/16 for senior- og
ungdomsudvalg. Satse på rekruttering og årgangene op at stå. Skolerne er meget interesserede,
både SFO’er og klasser, og vi vil undersøge tilskud fra kommunen i den forbindelse. Der er brug
for indkøb af ketsjere til den brug. MBQ har undersøgt køb af pakketilbuddet med 25 ketsjere
fra DTF. Det er en god ide og MBQ kan iværksætte dette.
MBQ har kigget på den indendørs træningsplan for junior og senior. DK og MBQ samarbejder om
dette.
Herreholdet er trukket pga. skader.

Ad Pkt.4
Regnskab pr. 31.07 2015. Budget 2015. Likviditeten er ikke stor, men der kommer snart
indendørs banetimer og kontingent og så ser det fornuftigt ud igen. Køkkenudgiften var 27.000
inkl. hvidevarerne.
Restanceliste pr 1. august 2015, 32.000 udestående. De respektive udvalg rykker.

Ad Pkt.5
Opgavefordeling fødselsdagsfesten 2015, lørdag den 15. aug. kl 1800.
MS indkøber i lighed med sidste år drikkevarer, engangsbestik, chips m.m. JN har bestilt kage.
GP bestilt grill, gris m.m. MJ undersøger med musik. DK og MBQ underholdning til børnene. JN
og MA sørger for borddækning. Opsætning af telt lørdag kl. 9. Oprydning/nedtagning kl. 11
søndag.
Eventuelt.
MS foreslår rotation af brug af banerne, så der bruges mere ligeligt af alle baner.

Ad Pkt.7
Næste møde. Torsdag 24. sep. 2015 kl 1800

Steen Refnov

Steen Jensen

Gert Plenge

Maj-Britt Quitzau

Martin Jørgensen

Dorte Kirk

Michael Sørensen

Judy Nehm

Mona Aagaard

