Bestyrelsesmøde i Ølstykke Tennisklub tirsdag d. 21. januar kl. 18-22
Tilstede: 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).
Afbud: Mona Aagaard (MA)
Referat skrives af MBQ, redigeret af MA.

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
Referatet fra sidste gang underskrives næste gang, da MA ikke er tilstede.
2. Nyt fra formand og næstformand

Naturudvalget har sagt god for legepladsen i mosen. Der vil blive etableret træningsbane og lidt
legeredskaber ved tennisbanerne udendørs som omtalt på tidligere møder.
Der er væltet træer ned på træningsbanen ved muren. Hegnet og muren har taget skade. MS har
kontaktet kommunen, der vil vurdere skaden til foråret. Det er vigtigt, at det er ordnet inden
standerhejsningen.
Aftalen med DGI er underskrevet. Ønske om at evaluere DGI medlemskabet, når året er omme.
Der er startet en ny aftale om rengøring. Der har været problemer i overgangen pga.
misforståelser. Det betød, at der ikke var rengøring mellem jul og nytår. Den nye aftale er startet i
begyndelsen af januar.
Der er søgt om tilskud i EIF. Bekræftelsen af ansøgningen er modtaget, men der er ikke givet
tilsagn om tilskud endnu.
Den nye boldaftale med HEAD er underskrevet
SR har afholdt møde med cheftræneren . Aftalen med Zsombor slutter 1. maj 2016, men han vil
gerne køre resten af udendørssæsonen.. MJ får ansvar for at udarbejde et udkast til et
stillingsopslag til en ny cheftræner. MBQ vil gerne involveres i processen også. MBQ peger på, at
det også kunne være en mulighed at samarbejde med nogle af de øvrige klubber omkring trænere.
Enighed om, at førsteprioritet er at finde en træner, som kun er tilknyttet til Ølstykke. SR har haft
møde med Hans Jørgen, som stadig vil gerne hjælpe til ift turneringsafvikling. Turneringerne har
givet et pænt overskud på de turneringer, der er kørt. Der er fra 3.500 – 6.000 kr. i overskud. Der
er ikke mange ledige turneringer udendørs, så her bliver der mindre.
Ift. medlemsstatus har SJ kæmpet lidt med at få den rigtige kørsel ud ift DTF’s retningslinjer. Bl.a.
må dem, som bor i Egedal Kommune ikke tælle med i listen – så skal der sorteres manuelt. Der er
mistet 29 medlemmer på de 13-29-årige. Det er et større tab, end vi plejer at have. Der er en
større diskussion om træningsworkshops osv. ift. frafald af medlemmer. Opbakning til, at man ift
ansættelse af ny cheftræner skal overveje om der kan afsættes flere penge. Der sættes i første
omgang ikke nogen maksimumgrænse for lønninger ift. en ny cheftræneren.
SR søger aktivitetstilskud (for alle unge under 25 år).

SR og SJ har kigget på LED-lys i bl.a. Værløse. Det var rigtigt fint. Pengene til projektet står bundet i
banken.
3. Nyt fra udvalgene.
Driftsudvalg. Det har ikke dryppet i hallen siden juleturneringen. MS er i kontakt med kommunen
mht affaldet på den anden side af parkeringspladsen. SR har bedt om en pris på at asfaltere
parkeringspladsen.
Motionistudvalg. Der har været en juleturnering med et lille overskud. JN har modtaget klage over
maden til drop-in ift. de 10 kr., der betales. Bestyrelsen ønsker ikke at blande sig i sagen. Katja vil
gerne have lås på et af skabene til bolde osv. MS mener, at hun allerede har et skab. JN sørger for
at afklare med Katja. Der har været klager over, at der er glat ved indgangen. MS konfirmerer lige,
at Brian bare skal gøre det, når der er sne.
Ungdomsudvalg. Der har været et godt julearrangement. Snakket med Zsombor om nattennis for
de lidt større (ikke overnatning). DK vil skrive rundt til forældrene for at få noget input fra
forældrene omkring træningen.
Turneringsudvalget. Der er ikke så meget nyt. Der har været to turneringer siden sidste gang. Den
næste er blevet aflyst pga. efterfølgende afbud. Der er tre turneringer tilbage. Hans Jørgen skal
gerne sørge for at for-booke banerne.
Seniorudvalget. MBQ orienterer om, at det fungerer fint på seniorsiden. God opbakning til
fredagsholdet. Vil tage initiativ til et udvalgsmøde i løbet af februar eller marts. MBQ referer kort
fra et møde om samarbejde med omegnsklubberne i januar. Det var meget positivt og har affødt
nogle aftaler om at afholde arrangementer sammen og tage fælles initiativer. Har også snakket om
samarbejde på bestyrelsessiden, som MJ bærer videre. MBQ vil forsøge at promovere
halmesterskaberne, så de øvrige klubber i nærområdet er mere aktivt med. MBQ har udarbejdet
et mere specificeret budget for seniorudvalget for bedre at kunne styre, hvilke initiativer der kan
sættes i gang.
KidzTen. MBQ ønsker input ift. KidzTen som forberedelse til strategimødet i næste uge. Planen er,
at Anne og MBQ kører det sammen med Cecilie, Desirée og Mads. Der er opbakning i bestyrelsen
til, at det som udgangspunkt er et helt gratis tilbud for både eksisterende medlemmer og nye
interesserede. Anne og MBQ har et stærkt ønske om, at det kan afholdes søndag formiddag, f.eks.
kl. 9-11. Både fordi det passer dem bedst og fordi det ifølge evalueringerne er klart det bedste
tidspunkt for børnefamilierne. Diskussion om, hvordan konflikt med drop-in håndteres mht
indendørs banetider. Det aftales, at KidzTen sættes i gang søndag formiddag, og så må vi prøve at
få kabalen til at gå op. Måske kan drop-in forkortes til to timer, kl. 11-13 (der er kun få, der bliver
den sidste time). Det tages op til evaluering i løbet af udendørssæsonen, når vi har flere erfariner
med KidzTen. Planen er at markedsføre konceptet til Tennisportens Dag og gennemføre det dér.
MBQ præsenterer budgettet, hvor der er trænerudgifter for ca. 3.000 kr. (hjælpetrænere) samt
indkøb af udstyr. Være opmærksom på, at klubben har en del udstyr allerede. MBQ vender
budgettet yderligere med SJ og DK.

4. Økonomi.
SJ orienterer om, at vi lander på et underskud på 11.000 kr. Det er især de 29.000 kr. på
kloakrenovering, som ikke var budgetteret. SJ foreslår at tage denne udgift fra hensættelsen til
halrenovering, og dermed få et overskud på 18.000 kr. Egenkapitalen er 515.000 kr. og 164.000 kr.
(herunder hensættelsen på 350.000 kr.). Det besluttes, at betalingen fra kloakrenoveringen tages
fra hensættelsen, så vi ender med et overskude. Restancelisten gås igennem og uddelegeres. Snak
om lys-projektet. Her er der forskellige modeller til finansiering.
Diskussion om kontingentets størrelse. Der er både forslag om at hæve kontingentet og om at
have billigere satser første år, osv. Enighed om at fastholde kontingentet, som det er nu. Det
besluttes desuden, at der indføres et familietilbud i forbindelse med opstart af KidzTen, så en
familie med to voksne og to børn kun skal betale 1.000 kr. i kontingent for resten af sæsonen.
Prisen inkluderer også indmeldelsesgebyret. Nøglebrikken skal de købe. Tilbuddet skal kun gælde
nye familier, som ikke har været medlem i det sidste år.
5. Udestående opgaver
Generalforsamlingen er den 10. marts. Vi starter kl. 18.30 med smørrebrød Medlemmer på valg:
GP modtager ikke genvalg og hans opgaver skal derfor fordeles. MJ har tilkendegivet, at han gerne
vil påtage sig noget af næstformandsjobbet. Alt det administrative bør ikke lægge hos
næstformanden, men det bør fordeles ud. SJ er på valg, men modtager genvalg. MS, MJ og DK er
på valg. DK ønsker ikke at genopstille. Vi leder efter et emne til formand for ungdomsudvalget. MS
genopstiller ikke som formand for driftsudvalg, men vil gerne fortsætte, hvis der er andre opgaver.
SR mener at Bent Rasmussen kunne være en mulighed som formand for driftsudvalget. Det vil
være en fordel, hvis det kan være en person, der kan være her i dagtimerne. MA kunne også få
nogle af GP opgaver. MA kunne måske også bidrage til ungdomsudvalget, som hun kender godt fra
SLTU og kunne bruges lidt mere i den sammenhæng. DK vil gerne hjælpe til fortsat i
ungdomsudvalget, men synes at det ville være bedre med Louise. Til næste møde skal posterne
være på plads. Det ville være fint med nogle suppleanter også. GP vil gerne stille op som
suppleant. MBQ har noget dialog med nogle af sine seniorer (Lars Lisander og Thomas Bergstrøm)
ift om de har lyst til at stille op enten i bestyrelsen eller som suppleant. De samme revisorer bliver
spurgt igen.
Årsberetningen skal være færdig d. 15-2. Input skal sendes til SR.
6. Eventuelt.
MJ vil høre om nogen er tilmeldt til DTF’s politiske program. Ingen fra bestyrelsen i ØTK deltager,
desværre.
MJ orienterer om, at der skal være valg til ny formand til DTF. Det er vigtigt at være med til at
bestemme dette.
MJ vil gerne høre, hvor mange turneringer, som han skal satse på til indendørssæson 2016. MBQ
har været ked af, at der er sket så mange aflysninger af fredagstræningen i den sammenhæng, og
synes at de mange turneringer beslaglægger hallen meget i mange weekender. Herudover er der i
bestyrelsen umiddelbar opbakning til at fortsætte med samme antal turnering. MJ melder ind med
et antal ift. budgettet for næste år.

MJ vil gerne høre om mulighed for et tv-abonnement i hallen og udendørs. Det giver mulighed for
at kunne lave nogle events i denne sammenhæng og se nogle ting sammen. Der er opbakning til
dette. MJ laver et udkast til budgettet.
7. Næste møde.
Tirsdag den 23. februar kl. 18.
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