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

Bestyrelsesmøde 9. november 2021

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

Agenda
● Opfølgning siden sidst
● Tilskud fra Lions
● Ungdomstræning
● Bordet rundt

Referat
Opfølgning siden sidst:
Lørdagstræning for juniorer og øvrige spillere er startet i hal 2. Der vil blive anskaffet en
kodelås til materialekassen, så alle kan få adgang til bolde mm.

Forsikring skal opdateres med forhøjet værdiansættelse for inventar.

Bestyrelsens Julemiddag bliver i år på SESA, 10. december kl. 18

Lys på baner. Bestyrelsen har talt med Søren, som ikke havde en opdatering. Bestyrelsen
følger op, da nyt lys er lovet i indeværende år. Samtidig følges op på status for padelbaner.

Tilskud fra Lions Club Ishøj
I anledning af Lions Club Ishøj i år kan fejre 50 års jubilæum, har de valgt at donere nogle
penge til “klubber med hjemsted i Ishøj Kommune, til særlige aktiviteter og projekter til gavn
for borgere eller foreninger”. Bestyrelsen har fremsendt ansøgning til styrkelse af vores
juniorafdeling.
Vores ansøgning blev godkendt og klubben har med glæde modtaget meddelelse om at
ansøgningen er godkendt og vi vil modtage 3.000,- kr. og har fået en indbydelse til Lions
jubilæumsfest, hvor Manuela og Kurt deltager.

Ungdomstræning:
ITK har fået tilbudt flere timer i Vallensbæk, som tænkes brugt til ekstra træningsmulighed for
juniorer og eventuelt seniorer.
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Bordet rundt:
Julefest er der styr på med Finn som tovholder og Kurt deltager fra bestyrelsen

Lissie: Bad Salzungen - penge fra Kommunen er endnu ikke kommet, efter flere rykkere.

Manuela: mere struktur på til og framelding til træning, opfordring sendes til forældre.

Næste bestyrelsesmøde 18. Januar kl. 18. Emner til mødet: forberedelse og indkaldelse til
spillermøde. Budget for 2022. Indkaldelse til generalforsamling


