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

Bestyrelsesmøde 5. August 2020
Deltagere
Manuella, Lykke, René, Michael og Kurt
Afbud fra Lissie

Agenda
Juniortræning og betaling for træning
Pølsetennis
Bordet rundt
Kalender for resten af året

Juniortræning og betaling for træning
Manuella bragte op, at der pt. Bruges mange timer på træning af juniorer og som det er nu er det en del
af kontingentet. Pr. uge drejer det sig om 3 ½ time i sommersæsonen og 3 timer i vinterhalvåret.
Omkringliggende tennisklubber har dels højere kontingent end vi og der er også væsentlig højere pris
for træning.
Forslag fra juniorafdelingen er, at der skal opkræves kr. 350.- træning for henholdsvis sommer- og
vintersæson, startende fra vintersæson 2020 – 2021.
•

Forslag godkendt af bestyrelsen

Pølsetennis
Grundet Corona pandemien og forsamlingsforbud, er der i år ikke afholdt hverken pølsetennis eller
andre sociale sammenkomster. Det er nu muligt at samles flere end 10 personer, men forsat med
fastsatte restriktioner fra myndighedernes side. Det blev drøftet om og i givet fald hvordan, vi i givet
fald kunne overholder retningslinjerne for at undgå eventuelle smittespredning i klubben.
Det blev vedtaget, at der ikke vil blive afholdt pølsetennis i 2020, men at der i stedet vil blive afholdt et
arrangement i de enkelte afdelinger, hvor der vil blive indkøbt sandwich og drikkevarer. Den enkelte
holdleder sørger for indkaldelse og indkøb.

Bordet rundt
René havde information med fra Lissie:
167 medlemmer, hvoraf der er 33 nye og 35 er udmeldt (eller ikke betalt)
o
o
o
o
o
o

34 Juniorer
5 Ungespillere
59 Seniorer
44 Super Seniorer
21 passive
4 æresmedlemmer
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Michael:
Igennem denne sæson har været meget lille tilslutning til drop-in tennis for motionisterne mandag aften
(snit på 3,9 deltagere pr. aften), så derfor må det slutte med denne sæson og der skal tænkes nyt.
Et forslag kunne være, at ændre drop-in til onsdag aften, hvor der også er andre hold på banerne.
Michael opfordrede til at klubbens Facebook blev anvendt noget mere end nu.
René:
Træningen tirsdag og torsdag aften går rigtig godt med et stort deltagerantal.
Rengøring af klubhuset foretages hver 14. dag og klares rigtig godt. (toiletter og bad klares af
Kommunens folk)
Manuella:
Manuella har et ønske om at kunne tilbyde juniorspillerne en T-shirt, med ITK logo.
Bestyrelsen gav Manuella mandat til indkøb af trøjer

Kalender resten af året
•
•
•

23. September kl. 18: Bestyrelsesmøde inkl. sandwich
25. Oktober kl. 10: Stander ned
28. November kl. 18: Julemiddag

Kurt Andersen

