Ishøj Tennisklub
Ishøj Idrætscenter
Vejledalen 17
2635 Ishøj
CVR-nr.: 85 83 33 16
Giro: 730-9635

Bestyrelsesmøde 12. juni 2019
Deltagere:
Manuella, Lissie, Finn, Jens Jørgen, René
Fraværende: Kurt

Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt

Formanden
-

Finn informerede om indholdet af mødet med kommunen. Referat fra kommunen vedlagt
dette referat
Ishøj kommune lovede at undersøge muligheden for kontingentfritagelse ved vintertennis i
Vallensbæk kommunes tennishal.
Jens Jørgen har udformet information skrivelse til medlemmerne som Lissie udsender til alle
Finn udsender invitation til Bad Salzungen, som har sendt officiel invitation med program. Deadline
for tilmelding er 12. juli.

Kasserer
-

-

Regnskabet år til dato følger planen
En del medlemmer mangler stadig at betale, hvorfor den reelle medlemsmasse er omkring 150.
Listen blev gennemgået og Lissie rykker relevante, herunder også nye medlemmer som fortsat ikke
har betalt.
Ideen med Mobile Pay kunne ikke lade sig gøre, hvorfor ideen skrinlægges
Lissie sørger for ændring af status hos Skat til frivillig forening, så vi ikke længere skal lave 0
opgørelser.

Motionister
-

Pølsetennis var ikke så velbesøgt som de senere gange, og især manglede juniorerne. Vi overvejer
hvordan arrangementet skal markedsføres næste gang.
For at få flere deltagere vil René sørge for at sende nye fra voksenintro videre til mandags træning.
Det har vist sig ikke at fungere med 45 minutters doubler, hvorfor vi går tilbage til 30 minutter. Vi
forsøger eventuelt med tie-break tællemetode, så man lettere kan nå nogle point
Jens Jørgen laver opslag vedrørende Tennis og Håndmadder 24. juni, men kan ikke stå for indkøb
(prøver at få Leif til at hjælpe). Hvis tilmeldingen er for lille, evaluerer vi ved næste møde om
efterårets arrangementer skal gennemføres.

Senior
-

Der kommer fortsat for få til træning. René arbejder på at fordele spillerne mellem tirsdag/torsdag
og mandag så kampene bliver mere lige.
Holdene har generelt succes. Golden age og Ishøj 1 har vundet alle kampe, og Ishøj 2 og herreholdet
har tabt hver en og vundet resten.
Der er god opbakning til søndagstræning, som nu er selvbetalt, hvorimod der godt kunne være flere
til voksenintro.
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Juniorer og familie
-

Der kommer løbende flere juniorer og stemningen er god blandt deltagerne.
Der vil blive afholdt et socialt arrangement inden sommerferien
Jens Jørgen undersøger om vi kan skaffe spillertøj (eventuelt selvbetalt).
Hvis juniorer vil deltage i turneringer (eventuelt selvbetalt) støtter klubben op omkring dette.

Sekretær
-

Kurt fraværende, så intet nyt. Det kan dog nævnes, at Ishøj idrætsråd afholder møde samme dag
som dette bestyrelsesmøde.

Eventuelt
-

Referater er lagt op på hjemmesiden. Rene lægger holdkampe op også
Rene har fjernet mange bunddækkeplanter og fortsætter på resterende baner
Der arrangeres en oprydningsdag dag i og omkring klubhuset i løbet af efteråret
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag 14. august kl. 18

Jens Jørgen Nielsen

Referat fra møde
ml. Ishøj Tennisklub og CKF - 6. juni 2019.pdf

