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

Bestyrelsesmøde 30. september 2020
Deltagere
Manuella, Lykke, Lissie, René, Michael og Kurt

Agenda
Covid-19
Standernedtagning
Økonomi og medlemstal
Bordet rundt
Eventuelt

Covid-19
Der er fortsat restriktioner omkring forsamlinger, som pt. er max 50 deltagere, hvor alle skal holde 1
meters afstand til hinanden og at der i klublokalet skal være 4 m2 pr. deltager (dvs. ca. 25 personer i
vores klubhus. Disse retningslinjer er (pr. 7. oktober) gældende frem til den 31. oktober
Dette betyder at vi indtil nu og frem til nye meldinger fra myndighederne, ser os nødsaget til at aflyse
alle fælles arrangementer i klubregi, da de som regel samler langt over 50 deltagere.

Standernedtagning
Grundet Covid-19 og de nuværende restriktioner, aflyses arrangementet med morgen kaffe og brød.
•

Der udsendes en mail til alle medlemmer om aflysningen (action: Kurt)

Bestyrelsen vil mødes søndag den 25. oktober kl. 10, for nedtagning af vores flag.

Økonomi og medlemstal
Lissie:
181 medlemmer, hvilket er 10 medlemmer flere end sæson 2019 (+5,5 %)
Den samlede formue er nu ca. 250.000 kr. inklusiv hensættelser til forbedringer af klubhuset

Bordet rundt
Lissie:
Tilmeldingslisterne på hjemmesiden ønskes justeret, så det skal noteres om det er mand/kvinde
•

Det vil blive rettet ASAP (action: René)

Skal adgangskort spærres ved udmeldinger eller manglende indbetaling af kontingent?
•

JA (action: Lissie)
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Michael:
Har været i dialog med Vej og Park, samt Søren fra Hallen, om rydning af ukrudt og buske der vokser ind
i hegnet. De har lovet at tage fat på opgaven meget snart – er i gang i området.
Manuella:
Der er fortsat stort fremmøde til træning og rigtig god stemning i og omkring træningen.
Der er taget mål til trøjer til juniorspillerne og bestilling er afgivet.
•

Der er modtaget et sponsorbidrag på kr. 2.000,- til trøjerne (ITK takker)

Det kunne være ønskeligt med lidt mere forældreinvolvering i træningen for juniorer…
Lykke:
Den 1. oktober bliver afholdt til møde med holdledere, for planlægning af hold til kommende sæson.
Kurt:
Var forhindret i deltagelse på sidste møde i idrætsrådet – Michael deltog
• Nyt banelys har været på Kommunens budget i flere år, men er også i år taget af.
• Der er aftalt og iværksat eftersyn og udskiftning af manglende lys.

Eventuelt
Der er efterlyst nye fejenet og/eller reparation af den der er i stykker
•

Det undersøges i første omgang hvad hallen kan tilbyde (action: Michael)

Næste møde
Den 25. Oktober kl. 10:00

Kurt Andersen

