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

Bestyrelsesmøde 2. oktober 2019
Deltagere:
Manuella, Lissie, Finn, René, og Kurt
Afbud: Jens Jørgen
Gæst: Kim Nagel

Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt

Formanden
-

Jürg har sagt ja til at stå for julemiddagen igen i år. Risalamande står Gurli for
Kurt sørger for indkøb af gaver
Badsalzungen var igen et rigtig godt arrangement, med udflugt til Röhn, se billeder på Facebook.
Jan fredsholdt blev samlet vinder af den indlagte turnering.
Kurt taler med Mette omkring hjælp til køkkentjansen

Aktiviteter i den kommende periode:
o
o
o
o
o
o

Bestyrelsesmøde 13. november kl. 18
Julemiddag den 23. november kl. 18
Julemiddag bestyrelse 13. december – kl. 18
Nytårstaffel 11. januar – kl. 13
Bestyrelsesmøde 5. februar
Generalforsamling 9. marts

Lissie:
-

Vi er i øjeblikket 166 medlemmer
Kontingent ligger over budget
Kommunen har afregnet for rejseudgifter ifm. Bad Salzungen
Vi skal have købt bolde. Finn taler med Leif om han kan hjælpe med indkøb
Kassebeholdning ca. 200.000 kr.

Rene
-

Sæson for turneringer er rundet af med fine resultater
o Golden age holdet vandt sjællandsmandskabet i 1. division
o Motionistholdet blev nr. 2
o Motionist kat. 3 blev nr. 3
o Divisionsholdet blev nr. 3
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-

o DGI-holdet har været meget tæt på at vinde en enkelt kamp i sæsonen.
Hjemmesiden er opdateret

Manuella
-

Træning har kørt meget fint hele sæsonen og der her været god tilslutning
På søndag den 6. okt er der en lille afslutning for juniorer og forældre, med spil og spas
Der er oprettet en lukket facebook gruppe for juniorer, som kører rigtig godt
Der er meget stor spredning i niveauet, hvilket giver nogle udfordringer ifm træning. Men omvendt
er der også sket et stort løft af kondition og boldforståelse for mange
Planen for inde-træning: foregår i hallen tirsdage kl. 16-17 og lørdage kl. 9-12
Der vil være basis for tilmelding til U-14 til næste sæson

Motionister
o

Intet nyt fra Motionister, antal af deltagere til mandags drop-in er for nedadgående.

Kurt
-

Idrætsråd har fokus på at vi støtter caféen til indkøb ifm. arrangementer
Aftaler omkring vinarrangementer på plads og indbydelsen er tæt på at være klar til udsendelse.

Eventuel
-

Intet

Kurt Andersen

