Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag d. 19. september kl. 19.00
I klubhuset.
Aftenens vært: Eva
Tilstede: Per, Søren, Sussi, Willy, Lasse og Ulla
Afbud: Lisa
Gæster: Daniel Mølgaard (STU) og Emil (DTU)
Aktivitet chef hos Sjælland tennis union Daniel Mølgaard og Emil fra Dansk Tennis
Forbund gæstede vores møde for at fortælle om det samarbejde vi kunne få hvis vi
takkede Ja til at blive distrikscenter i STU.
De er i gang med at tilknytte 3 distriktscentre under Holbæk og Vig er tilbudt, at blive
det ene.
De tilbyder 2,5 års gratis medlemskab samt 5000 kr. om året til aktiviteter m.m.
Derudover tilbyder de trænerkurser, hjælp til turneringsplanlægning, deltagelse i
skumtennisaktivitetr, kontakt til skoler mm.m.
Vi besluttede at indgå i et samarbejde med STU og opsige medlemskab ad DGI.
1. Referat fra seneste møde godkendt
2. Nyt fra formanden
a. Inspirations og dialogmøde d. 1. oktober i Vig forsamlingshus. Per og
Willy deltager
b. Møde med festivalen bliver d. 12. oktober
3. Nyt fra kasseren
a. Vores likviditet viser 84.629 kr.
Vi har fået 4000 kr. mere i tilskud fra kommunen.
43.158 kr. i overskud fra festivalen
b. Planlagte udgifter:
Hegn
5.000,Beplantning 5.000,Gyngestativ 1.500,Inspirationstræning 1.500,Hjælperfest 7.000,Gril
1.500,Udgifter til træner (næste sæson) – estimeret 15.000 kr.
c. Der må gerne hænge en opdateret liste 1. april hvert år i klubhuset.
Det er Willys opgave. Derefter skal Annemarie have alle nye oplysninger
om nye indmeldelser. Så søger hun for at listen er opdateret.
Willy tjekker listen på hjemmesiden så den er opdateret.
Kontingentbetalingen løber pt. fra d. 1. april og et år frem, og gælder for
et helt kalenderår.
Kontingentstrukturen bliver et punkt på næste møde.
4. Anlægget

a. Per ønsker at få service på videoovervågningen, og en opfrisker på det
tekniske, derudover skal vi have justeret lidt på kameraer, da de sidder
lidt forkert.
b. Tændingen til toilettet vil blive flyttet til toilettet.
c. Vig Tennis er kommet på skiltet ved Ravnsbjergvej.
d. Der vil blive fordelt lidt mere sand på banen i hallen. Det står Søren
Stage for
e. Børn der kravler over hegnet ved fodboldbanen. Det må de ikke, Per
ringede til deres træner, forklarede situationen. Så det burde ikke ske
mere.
f. Tribunen er malet 2 gange. Det er blevet så flot.
g. WC brættet til toilettet er gået i stykker. Søren Stage køber et nyt
h. Gyngestativ er endnu ikke købt, da der var udsolgt. Søren Stage er
stadig på sagen.
i. Hvor ville det dog være dejligt hvis vi kunne se stien ned til hallen for
andet end det høje ukrudt.
5. Aktiviteter
a. Status på aktiviteter:
• Odsherreds turnering 15 september. Vi fik stor ros og det
var en dejlig dag, Højby vandt igen i år.
• Inspirationsdag d.29/9 har Lasse helt styr på. Der kommer
en træner der hedder Mark Møller. Det koster 300 kr. i
timen + kørsel. Vi beder vejrguderne om godt vejr så vi kan
spille ude. Sussi bager kage. Søren køber nogle flere bolde.
Der skulle være rigeligt sodavand i skuret.
• Løvfalds turneringen. Der er sat tilmelding op på tavlen. Det
er Annemarie og Kasper der har vundet æren af at
arrangere det. Om det er med spisning tager man stilling til,
når tilmeldingsfristen er udløbet. Husk at de grønne hegn
skal pilles ned.
6. Indkomne punkter
a. Faste tider i hallen: Vi besluttede at fortsætte som hidtil: I
tidsrummet 8-15 på hverdage kan der tildelse en fast tid i hallen
ved at sende en ansøgning til bestyrelsen. Alle andre
spilletidpunkter skal bookes efter de nuværende retningslinier.
7. Nyt fra festivalen
a. Intet nyt.
8. Eventuelt
a. Der må gerne købes en ny gril til 1.500 kr. Det vil Søren Stage gøre, når
han alligevel er ude og købe wc bræt ☺
9. Næste møde 16 oktober kl. 19.00

For referat , Sussi Vandborg

