Referat af bestyrelsesmøde
mandag d. 20. februar 2018 kl. 19.00
i klubhuset.
Aftenens vært: Sussi
Tilstede: Per, Ulla, Willy, Søren, Eva, Sussi, Lisa og
Lasse

1. Referat fra mødet den 8/1 godkendt
2. Nyt fra formanden
a. Da et medlem af klubben har fået en bøde ved at holde ved siden af
hallen har Per og Eva haft kontakt til kommunen, og har i den anledning
fået en situationsplan, der viser vores areal.
Vi arbejder pt. på at få den forelagte bøde annuleret. Hvis P-selskabet
fastholdet kravet vil tennisklubben betale bøden.
For at imødegå flere bøder vil der blive opsat et parkeringsskilt ved
hallen. Skiltet er godkendt af politiet og P-salskabet er orienteret.
Skiltet kommer til at koste i omegnen af 2500 kr.
Derudover har Eva taget kontakt til kommunen for at sikre, at
parkeringen ved anlægget er i overensstemmelse med reglerne. Det
bekræftes at vi må holde vend vores anlæg uden særlig skiltning.
b. Per har fået udleveret 10 stk. nøgler til anlægget til Novasol.
3. Nyt fra kassereren
a. Når der er etableret og forbedret de aftale ting ved hallen og i klubhuset,
vil der på kontoen stå 30.300 kr.
Og med et par regninger fra Nets og skraldemand mm. på 1600 i alt
er likviditeten 28.700 kr.
b. Medlemstilgang. Der er intet at bemærke
4. Anlægget
a. Etablering af vindfang, og udenoms areal pågår.
b. Reparation/fejlfinding af banelyset på anlægget pågår.
5. Aktiviteter
a. Status på vintersæsonen, det kører fint.
b. Aktivitetsplanen har Ulla udarbejdet og ser sådan ud.
•
•

Klargøring af anlægget, vejrgudernes tid og dato
Søndag d. 29. april kl 14.00 Standerhejsning

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Mandag d. 7. maj kl 16 -17.30 træningsstart for juniorer. Obs.
Ingen træning i juli.
Mulighed for junior træning om fredagen maj-juni-august ved nok
tilmeldte
Tirsdag d. 8. maj kl 18.30 Hyg-ind start Obs. nyt start tidspunkt
Tirsdage kl 17.00 Vil ny-begyndere have mulighed for træning,
kontakt formanden Per Larsen for tilmelding
Søndag d. 27. maj kl 10.00 arbejdsdag i tennisklubben
Lørdag d. 9. juni kl. 13.00 – 17.00 klubdag: inspiration til eget spil
med træning (minimum 8 tilmeldte)
Lørdag d. 16. juni kl 14.00 Handicapturnering
Uge 28 Festival. Obs. der er ingen hyg-ind i den uge
Lørdag d 18. august kl. 13.00 – 17.00. klubdag inspiration til eget
spil (minimum 8 tilmeldte)
Lørdag og søndag d. 25-26. August: klubturnering for seniorer
Lørdag d. 1. September: klubturnering for juniorer
Lørdag d. 6. Oktober: løvfaldsturnering /standerstrygning med
efterfølgende spisning
Aktiviteter for vinter kommer på et senere tidspunkt

c. Willy og Lasse finder en dato for klargøring af klubhuset til maling
Malerholdet går i gang med at male d. 24-25 marts med Ulla, Eva og Lisa
i front
6. Indkomne punkter
a. Mobile varmeanlæg koster har været sat op på prøve for at se om det
ville virke mod kulden. Det gør det. Vi foretager investeringen.
Driften af varmeanlægget betales af de medlemmer der vælger at bruge
det. Man skriver navn, dato, tid for start og slut en en lille bog/liste og så
laves der en opgørelse ved vinterperiodens slutning.
Prisen vil være 40 kr. i timen.
b. Flere nye medlemmer er et emne vi vil drøfte over flere møder.
Der blev åbnet op med: Reklame på hallen så alle der kører op i
rundkørsel kan se, at det er en tennishal. Ekstern financiering - måske
Svinninge produktionsskole kan og har lyst til at står for projektet.
Bestyrelsen skal være bedre til at tale tennisklubben op og især hallen.
Det kan vi eksempelvis gøre i forbindelse med afholdelse af kampe i
Odsherred tuneringen.
Nye spillere, der har behov for at lære grundelementerne inviteres til
træning på tirsdage kl. 17.00 i forbindelse med Hyg-ind
c. Hvis der er stemning for det blandt vore medlemmer (mindst 8
deltagere) vil vi arrangere to inspirationsdage med opvisningskamp og
fællestræning: 9. Juni og 18/8 i tidsrummet 13.00 – 17.00
d. Vi etablerer en Spillerbank hvor medlemmer kan ”hente” en makker for
en aften. Vi beslutter den konkrete udmyntning på næste møde.

e. Hyg-ind format. Vi har besluttet at fortsætte med Hyg-ind aftenerne om
tirsdagen - med nyt startidspunkt: 18.30. På det kommende møde vil vi
drøfte en ny form med skiftende makkere…. Eva laver oplæg til dette.
f. For at sikre jævn fordeling af spilletid på alle 3 baner, vil Lisa lave et
lamineret ark der kort forklarer, hvorfor en bane bliver sat på pause.
7. Nyt fra festivalen
a. Der er usikkerhed om, hvorvidt der kan skaffes frivillige hjælpere til
festivaleventet i den nuværende form.
Eva undersøger omstændighederne så vi kan forholde os til
festivalopgaven på næste møde.
8. Eventuelt
a. Søren spurgte om han måtte købe et nyt flag, hvilket han selvfølgelig
godt måtte.
9. Næste møde 12. marts kl. 19.00, hvor Eva er vært
For referat
Sussi Vandborg

