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, afbud(MBQ), Mona Aagaard
(MA).

Tirsdag den 23.februar 2016 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 3 bestyrelsesmøde.

Ad Pkt. 2
Information fra Formand. SR har lavet en aftale med Zsombor frem til september. Vi skal nu i
gang med at finde en cheftræner, som skal være bindeled med udvalgsformændene og de øvrige
trænere. MJ vil tage denne opgave. MA og MJ deltager i SLTU’s Generalforsamling d. 7. marts.
MJ og MA deltager i DTF’s Generalforsamling d. 19. marts. Der er blevet lavet en ny billigere elaftale med Dong gældende fra 2017.

Ad Pkt.3
Information fra udvalgene:
Driftsudvalg: Tømning af klubhus indvendigt i skoven lørdag den 27. februar kl. 9.00 inden
maling af væggene. Parkeringspladsen foran hallen er meget hullet og mudret. En asfaltering er
meget påkrævet, og SR har spurgt kommunen mange gange, men der sker ikke rigtigt noget.
Hegn ved slåmuren i skoven er faldet ned. En reparation er påkrævet. Dette har MS meddelt
kommunen.

Motionsudvalg: JN har forespurgt om holdkaptajner. Endnu ingen tilbagemeldinger. Vi må i
højere grad arbejde på at få et motionisthold. MS vil gerne gå ind i motionistarbejdet.
Ungdomsudvalg: Anne Fuglsang deltager under punktet, da hun desværre ikke mulighed for at
være til stede ved Generalforsamlingen. AF får en kort præsentation af bestyrelsesarbejdet og
udvalgsarbejdet af bestyrelsen.
Senior & Eliteudvalg: Bestyrelsen bakker fuldt op om KidzTEN og MBQ forslag omkring dette. Ok
til hjemmesiden www.familietennis.dk. Hjemmesiden skal oprettes af Ølstykke Tennisklub som
ejer. MBQ arbejder videre med forslag til fremtidig struktur af hjemmesiden i samarbejde med
de øvrige udvalgsformænd og næstformanden.

Ad Pkt.4
Årsrapport for 2015 til godkendelse og underskrift. Bilag udsendt. Budget 2016. Bilag udsendt. SJ
gennemgår økonomisk status.
Der er lavet en køreplan i forbindelse med udskiftning af halbelysningen til LED-lys. Der vil være
en væsentlig besparelse på strømudgiften årligt. Vi vil på generalforsamling bede om tilsagn til
at bestyrelsen må arbejde videre med projektet.

Ad Pkt.5
Generalforsamling torsdag den 10. marts kl 19.30 startende med smørrebrød og en øl/vand kl
18.30.
SR gennemgår Generalforsamlingens dagsorden.
Forslag fra bestyrelsen om ændring af § 8, stk. 1 i vedtægter vedrørende tegning og hæftelse. Se
bilag.
I formandens beretning vil SR orientere om forslag til LED-belysningen, som bestyrelsen kan
arbejde videre med. Ligeledes vil SR orientere om aftalen med Cool Sport (Head) samt aftalen
med DGI.
Vi foreslår uændrede kontingentsatser.
Der vil foreligge årsberetninger fra ungdom-, senior/elite-, motionist- og turneringsudvalg.

Efter generalforsamlingen konstituerer den nye bestyrelse sig på førstkommende møde.

Ad Pkt.6
Eventuelt.

Ad Pkt.7
Næste møde bliver et kort bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen tirsdag den 10. marts.
Forslag til mødedatoer: Bestyrelsesmøde tirsdag den 5. april, brainstorm og planlægning af
sommerprogram 2016.
Søndag 24. april klargøring udendørsanlæg.
Lørdag den 30.april Tennissportens dag og efterfølgende standerhejsning.

Steen Refnov

Steen Jensen

Gert Plenge

Martin Jørgensen

Maj-Britt Quitzau

Judy Nehm

Michael Sørensen

Dorte Kirk

Mona Aagaard

