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Bestyrelsesmøde 11. marts 2021
Deltagere
Manuella, Lykke, René, Lissie, Michael og Kurt

Agenda
Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
Åbning af klubhus og baner
Kunstbane
Face book og hjemmeside
Bad Salzungen og klubfest
Bordet rundt

Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
På mødet 11. Februar aftale vi, at generalforsamlingen nok ville blive udsat grundet Corona, men vi lige
skulle afvente næste udmelding fra Mette F. og Kommunen. Den er nu kommet og det ligger fast, at vi
ikke kan samles til generalforsamling i marts. Derfor vil der snarest blive udsendt melding til alle
medlemmer.

Åbning af klubhus og baner
Det er fortsat ikke tilladt at opholde sig i klubhuset.
Vi kan i princippet dyrke udesport med op til 25 deltagere. MEEEN vores baner er bestemt ikke klar
endnu, de er meget bløde grundet frost og regn. Det kræver også at de bliver klargjort af professionelle
inden de kan tages i brug.

Kunstbane
ITK har tidligere ansøgt Kommunen om en eller flere kunstbaner, så vi kunne forlænge tennissæsonen.
Kommunen har været positive overfor dette, men endnu er der ikke noget konkret. Bestyrelsen
planlægger møde om dette med Kommunen, hvor vi også vil rykke for ny belysning til banerne.

Face Book og hjemmeside
Der er planer om opdatering af Face Book, så der kommer både en lukket FB-profil for medlemmer og
en de åben/offentlig FB-profil.
Vores hjemmeside opdateres løbende og holdledere skal lige gennemgå deres afsnit. Alle bør lige give
hjemmesiden et kritisk gennemsyn, så vi kan sikre at alt er ajourført.
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Bad Salzungen og klubfest
Bestyrelsen har modtaget et oplæg fra festudvalget til, at ITK yder et ekstraordinært tilskud til
venskabstræf med Bad Salzungen, som jo er et jubilæumsarrangement, så der sammen med dette
arrangement bliver afholdt som en fest for hele klubben.
- Bestyrelsen er positivt indstillet

Bordet rundt
Lykke
Der er sket lidt ændringer i tilmeldte hold:
2 motionisthold er tilmeldt, i kategori 2 og 3
Tilmelding til DGI afventer til senere
”Golden Age” bliver alligevel tilmeldt

Manuella
Der er indbudt til juniortræning på parkeringspladsen søndage kl. 10. Til de fremmødte juniorspillere
venter en overraskelse.
Tilbud på bolde er ved at blive undersøgt, så vi er klar til sæsonstart. Men de bliver nok noget dyrere
efter Brexit.

Kurt
Fra Idrætsrådet: Hvis klubbens medlemstal falder, gives tilskud efter sidst opgjorte medlemstal, idet
mange klubber har haft en kraftig tilbagegang. Det får dog ingen betydning for ITK
Har udarbejdet et udkast til en ”håndbog for ITK bestyrelse”. Udleveret på mødet.

Lissie
Intet nyt ift. regnskab.
Regnskab klar til godkendelse og forslag til budget skal lige gennemgås endnu engang

René
Har tilmeldt os Tennissportens dag den 8. Maj 2021
Der bliver igen i år lagt op til begynder træning
Intet nyt omkring skoleprojektet med 100 unge fra 4 skoler. Vi afventer.

Næste bestyrelsesmøde aftalt til den 6. april kl. 19.00. Sted ?

Kurt Andersen

