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

Bestyrelsesmøde 15. Februar 2022

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

Agenda
● Sidste referat
● Sociale Medier
● Aktivitetskalender det kommende år
● Generalforsamling
● Bordet rundt
● Eventuelt

Referat
Sidste referat
Godkendt

Sociale Medier
● Det blev aftalt, at vi fremadrettet skal reklamere og skrive mere om ITK på de sociale

medier.
● Hjemmesiden opdateres inden generalforsamlingen og alle i bestyrelsen opfordres til

at gennemgå siderne minutiøst.
● Alle aftaler om aktiviteter i klubben og udlån af klubhuset skal efter godkendelse i

bestyrelsen, oprettes i Google kalenderen og herefter som opslag på ‘kalenderen’.

Aktivitetskalender
● Årets aktiviteter er nu fastlagt og fremgår at ‘Årshjulet’, som ligger i Google Docs.

Generalforsamling
● Indkaldelse til Generalforsamling skal lægges på FB, hjemmeside, opslag i klubben,

samt fremsendes til alle medlemmer på e-mail.

Bordet rundt
Lissie: vi skal fremad betale for nøglekort, da den eksisterende beholdning er sluppet op.
På et senere tidspunkt bliver kortene omskiftet med programmerbare nøglebrikker.

Lykke: der har været afholdt et telefonmøde med holdlederne. Holdkaptajner vil senere blive indkaldt,
når turnering går i gang. Ud over det vil der være kontakt mellem holdlederne i.

Kurt: har forespurgt 2I om status på Kommunens beskæring i antallet af venskabsbyer, som vi ITK
havde indgivet anke til. 2I formand havde ingen status på, om Bad Salzungen fortsat var dømt ude.



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

Bestyrelsen har modtaget et forslag om, at vi opgraderer morgenbordet til en brunch ala nytårstaffel,
da årets nytårstaffel i januar blev aflyst grundet Corona.
Forslaget blev godkendt af bestyrelsen, mod at der var en brugerbetaling til dækning af de øgede
udgifter.

Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde: Den 14. marts kl. 17:00


