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 12.nov. 2015 kl. 17.30, Rytterbakken 3 Ølstykke

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 SR: Planer fra kommunen om en aktivitetsplads ved tennisbanerne i mosen. SR
foreslår beliggenhed på den østlige del af ”Larsens Plads” og ind i skoven. Selvfølgelig så det
giver mindst mulig gene for tennisklubben med støjgener osv. Aktivitetsområdet vil naturligvis
være offentligt tilgængeligt. Bestyrelsen giver grønt lys til dette.
SR udarbejder en liste til kommunen om ønsker til forbedringer til hal og området omkring, bl.a.
parkeringspladsen.
Tilbud om LED belysningen. Besparelse på el om året vil være ca. 100.000. SR indhenter flere
tilbud. MA kontakter Øresund Tennis m.h.p. besigtigelse af deres hal og en snak om deres LEDlys.
GP: Der er booket et par ekstra baner i hallen. GP har bestilt et Ølstykke banner.

Ad Pkt.3
Information fra udvalgene.
Driftsudvalg:
Tilbud på varmestyring i hal på 50.000. Det lyder dyrt. SJ har undersøgt muligheden for at flytte
termostaten lidt op, så der ikke kan skrues på. Måske er der også mulighed for at regulere ude
på fyret.
Omklædningsfaciliteterne i mosen trænger til renovering. MS venter på tilbud på dette.
Dørlukker til herreomklædning: Svend Jensen vil kigge på det. Renovering motionsrum: MJ
undersøger sagen.
Motionsudvalg: Juleturnering 3. juledag. Det er en søndag i år. JN kontakter Katja.
Ungdomsudvalg: Julearrangement for juniorerne d. 18. december.
Turneringsudvalg: Kommende og afviklede turneringer i hallen: Der har været mange
turneringer i dette år og det giver et godt plus. Der har været etableret café og storskærm
hvilket har givet en god stemning i hallen. Deltagere og tilskuere meget positive. Indtil videre er
det ikke gået ud over faste banetimer, og MJ lægger så vidt muligt efter kl. 12 lørdag. SJ kommer
med et oplæg til vederlag for cafearrangementet. Senior & Eliteudvalg: Simon er stoppet som
træner på voksenintroduktion pga knæskade. Enighed om medlemskab af DGI efter oplæg fra
Maj Britt. Desuden grønt lys til tilmelding til KidZen-tennis.

Ad Pkt.4
Regnskab pr. 31 10 2015 fremlægges.
Tilbud fra stort firma på rengøring i hallen. 31% billigere end vores nuværende rengøringsfirmas
tilbud. Bestyrelsen går ind for det billigste tilbud. Med start fra d 1. januar 2015. SJ går videre og
giver besked.
Restancelister pr 31.okt. 2015 er indskrænket til fire personer.

Ad Pkt.5
Eventuelt.

Ad Pkt.7
Forslag til næste møder: Torsdag den 21. januar og tirsdag den 23. februar kl 18.00.
Generalforsamling: Torsdag den 10. marts kl 1900 start med spisning kl 18.00.
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