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

Bestyrelsesmøde 11. maj 2022

Deltagere:

René, Lykke, Manuela, Lissie, Jens og Kurt (referent)

Agenda

1. Evaluering af diverse arrangementer(standerhejsning, 2 gange åbent hus)
2. Opfølgning på seneste møde
3. Status på anlæg/baner
4. Padel-projekt og kommende struktur
5. Bordet Rundt
6. Eventuelt.

Pkt. 1.

For dårlig annoncering, Sydkysten optog ikke vores indlæg. Bestyrelsen har valgt ikke at
betale for en annonce, men at bruge de sociale medier som Facebook og hjemmeside, samt
plakater forskellige steder ibyen. Fremadrettet skal vi forsøge med for annoncering på
Facebook, som forventes at give bedre resultat.
Vi har fået 5 nye medlemmer efter de 2 åbent hus arrangementer.
i forbindelse med indvielse af padel banerne vil vi lave en kampagne via Facebook.
Det overvejes, at lave et åbent hus arrangement i august, frem for 2 uger i træk. Hvis
tennissportens dag regner væk næste år, laver vi et åbent hus arrangement ugen efter.

Nytårstaffel / standerhejsning evaluering:
Meget flot fremmøde til standerhejsning, selvom festudvalget havde droppet kaffe og
rundstykker til fordel for et par glas lifligt Crément
Nytårstaffel, som jo var udsat grundet Corona, blev også en stor succes med mange
tilmeldte og god mad fra grillen.

Pkt. 2.

Nye bolde er indkøbt. de er steget i pris og derfor stiger prisen for salg af bolde til 70,- kr.



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

Pkt. 3.

Flere baner er ikke OK og hegnet er ved at vælte. Der mangler bænke på flere baner.
Sprinkleranlæg fungerer ikke efter hensigten. Der har været møde med hallen og der er
lavet en plan for udbedring fejl og mangler.
Det henstilles til alle spillere, at vande baner før og efter spil.

Pkt. 4.

Bestyrelsen har nedsat et padel-udvalg til planlægning af diverse tiltag ifm. vores nye
sportsgren, så vi kan komme godt fra start. Med i udvalget er: René, Jens Jørgen og Kurt,
som er tilmeldt trænerkursus den 11. og 12. juni.
Vi har ikke fået en dato for hvornår de 2 baner er klar.

Pkt. 5.

Lissie: Der skal kigges på nyt regnskabssystem, hvori automatisk opkrævning af kontingent
indgår

Lykke: Træning tirsdag/torsdag er kommet godt fra start og køre fint.

Manuela: Junior træning kører også godt og der lægges op til et fælles arrangement.

Pkt. 6.

Næste møde
Padel Udvalg mødes søndag den 15. Kl 14:00
Bestyrelsesmøde: fredag den 10 kl. 17:00-19:00
Padel Kursus: den 11. Og 12. Juni. Deltagere: René, Jens Jørgen og Kurt


