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

Bestyrelsesmøde 10. juni 2022

Deltagere:

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

Agenda

1. Præsentation af nyt regnskabsprogram v/Bjarne Jensen, Fitness Ishøj
2. Evaluering af klubarrangementer
3. Opfølgning på seneste møde
4. Padelprojekt: status og kommende betalingsstruktur
5. Holdkampe
6. Bordet Rundt
7. Eventuelt.

Pkt. 1. Nyt regnskabsprogram

Bjarne Jensen fra Ishøj Fitness præsenterede regnskabsprogrammet for bestyrelsen, hvor
han tidligere havde gennemgået det med kasseren Lissie. Programmet anvendes til Fitness
regnskab. ITK overvejer at købe licens.

Pkt. 2. Evaluering af arrangementer

Torsdag den 9. Juni var der træning for borgmester Merete Amdisen og Pia Skourup
Arrangementer: Pølsetennis. Der var 47 med til arrangementet. Der skal flages mere med
arrangementet.
Vellykket. De gamle skal også spille

Pkt. 3. Seneste møde

Ingen bemærkninger

Pkt. 4. Padel

Onsdag den 22. Kl. 15:30 bliver der åbning af Pumptrack bane, hockey og Padel, på
P-pladsen, der var etableret ifm. vaccinecentret, beliggende Vejlebrovej ved nyttehaverne.
Kommunen Står for arrangementet og annoncering. Ishøj tennis vil deltage i en
opvisningskamp og efterfølgende stå til rådighed for borgere der ønsker at prøve padel.
Senere vil ITK stå for et åbenthus arrangement og indvielse af Padel
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Klubben indkøber bat til udlån og træning. Bolde indkøbes til salg til medlemmer.

Der er ingen omklædnings- eller toiletfaciliteter ifm. området og Padel. Der er fortsat nogle
ting der mangler på banerne, bl.a.: lys og låsesystem.

Bookingportalen er sat op og der til bookning af Padel. Det er kun muligt af booke 2 tider
inden for 7 dage

Der er fortsat mange ting der skal være på plads ifm åbning af baner og tilgang af nye
medlemmer. Padeludvalget mødes for at få de sidste ting på plads.

Pkt. 5.

Lykke:
Stort arbejde at sætte hold, da mange melder afbud i sidste øjeblik.
Resultatmæssigt ligger alle hold pænt i deres puljer

Pkt. 6.

Manuela:
Juniortræning går fint og der er generelt mange til træning.

René: Gildbroskolen vil gerne låne banerne ifm en idrætsdag. Der kræves ingen træner, kun
en person der kan åbne klubhuset og for lån af diverse udstyr.

Kurt:
Klubbens gartner ansøger om midler til indkøb af nye blomsterkummer

- Bevilling godkendt. Beløb omkring kr. 2.000,-
Nyt fra 2i:

- 24. - 25. september afholdes fritidskonference. Indbydelse og program tilgår.
- Formand for 2i Brian, vil gerne besøge klubber, for bedre kendskab til diverse klubber

og deres eventuelle udfordringer.
- Venskabsbyer er endnu ikke udpeget i Kommunen. Tilskud kan søges til

“venskabs-klub” træf, via 2i
- Der bliver ikke udarbejdet en forenings folder i år

Pkt. 7.

Næste møde
22. Juni: kl. 15:30 på Padel banerne
Møde i padel udvalget søndag den 19. Kl. 14:00 (via teams til Orø.)
Bestyrelsesmøde 3. August kl 18:15 i klubhuset


