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

Bestyrelsesmøde 11. februar 2021
Deltagere
Manuella, Lykke, René, Lissie og Kurt
Afbud fra Michael

Agenda
Skoleprojekt
Generalforsamling
Standerhejsning og sociale arrangementer
Tilmelding af hold
Juniortræning
Nyt fra Idrætsrådet

Skoleprojekt
René har været i dialog med en initiativtager til et projekt, hvor bl.a. fodbold og tennis tænkes at være
en del af dette. Det er planen at det skal foregå på 4 skoler i Ishøj alle dage i ugen for ca. 100 unge
mennesker.
•

Bestyrelsen er positivt indstillet på at vi skal være med. Det kræver dog en dybere dialog med
initiativtagere fra projektet, for hvordan ITK kan indgå i projektet.

Generalforsamling
Ifølge ITK vedtægter skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af mart måned og indkaldes
med mindst 3 ugers varsel. Som situationen er lige nu, forventes generalforsamlingen udskudt på
ubestemt tid.

Standerhejsning og sociale arrangementer
Som følge af Covid-19 restriktioner og forsamlingsforbud, aflyses alle planlagte og ikke planlagte sociale
aktiviteter indtil videre

Tilmelding af hold
3 motionisthold er tilmeldt, i kategori 1, 2 og 3
• Der efterlyses en holdkaptajn til et af holdene. Ikke et krav at vedkommende spiller på holdet.
2 hold er tilmeldt, i kategori 2 og 3
Tilmelding til DGI afventer til senere
Hold ”Golden Age” nedlægges og erstattes af motionist kat. 3
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Juniortræning
Juniortræning har, som alt andet, ikke været i gang længe. Nogle har betalt kontingent for vintertræning
og det overvejes om der skal ske en tilbagebetaling.
Trøjer med logo til juniorer nu klar og afventer at vi igen kan samles, så de kan blive omdelt.

Nyt fra Idrætsrådet
Grundet etablering af vaccinationscenter i større område af Ishøj Idræts & Fritidscenter, vil der ske
ændringer i nogle af vore tider i hallen. Som det ser ud nu, vil det berøre junior spillere. Nærmere om
detaljer til de berørte.

Andet
ITK tilmeldes Tennissportens dag, som er planlagt til lørdag den 8. Maj
Regnskab gennemgået.
Næste bestyrelsesmøde aftalt til den 10. Marts kl. 19.00

Kurt Andersen

