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

Bestyrelsesmøde 13. oktober 2021 - kl. 18:15

Deltagere
René, Lissie, Manuela og Kurt (referent)
Afbud: Michael og Lykke

Referat fra Bestyrelsesmøde 22. september godkendt.

Agenda
- Planlægning af kommende arrangementer

- Aktiviteter omkring standernedtagning den 31. oktober blev aftalt og
bestyrelsen møder ind på dagen kl. 9 for bordopstilling, kaffebrygning m.v.

- Kurt formulere indkaldelse til medlemmer og hjemmeside
- Forsikring

- Kurt undersøger ved 2i hvordan vi er forsikret gennem Kommunen og hvad vi
selv skal sørge for

- Vintertennis - halfordeling i hal 2
- Lørdag har vi 6 baner fra kl. 9 - 12

- fra kl. 10 - 12 er 4 baner reserveret til juniortræning
- Tirsdag: kl 16 - 17 er der juniortræning)

- annonceres til alle spillere inkl. hjemmesiden
- Julemiddag bestyrelsen:

- Afholdes fredag den 10. december

Pølsetennis
- Da tilslutningen til pølse tennis næsten druknede i regn og som derfor ikke var den

store omsætning i pølserne, foreslog bestyrelsen at resterne kunne anvendes til
uofficielle arrangementer for juniorer og seniorer. Holdledere melder ud og sørger for
afvikling

Bordet rundt
René: intet hørt omkring lys. Manuela taler med Søren

Lissie: afventer penge fra Kommunen, har rykket flere gange

Kurt med Nyt fra Idrætsrådet:
- Den tidligere omtalte pjece med alle idrætsforeninger husstandsomdeles i uge 43
- Ny konstitueret chef for Kultur & Fritid er Rune Holm Andersen (frem til 1. jan)
- Haller i idrætscentret bliver klar til uge 43, som aftalt
- Gildbroskolen starter renovering af hal forår 22. Jeg har forespurgt om muligheden

for et “tennis venligt” gulv. Det er taget til notat.
- Ny hal på Vibeholmskolen under projektering. Her har jeg også bedt om, at de

undersøger muligheden for gulv til tennis.
- Brian, formand 2i, vil gerne besøge klubberne under 2i.
- Brochure - kurt undersøge hvordan


