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

Bestyrelsesmøde 3. august 2022

Deltagere:

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

Agenda

1. Opfølgning på seneste møde.
2. Status på Conventus (Brugere og Økonomisystem)
3. Padel (Status og Kommende Initiativer)
4. Kommende Holdkampe.
5. Boldmaskine.
6. WorkDay Arrangement (Inde og Ude)
7. Bordet Rundt.
8. Eventuelt.

Pkt. 1. Opfølgning på seneste møde

Der skal tilmeldes deltager(e) til Fritidskonferencen 23/24 september. Kim Nagel har ytret
ønske om at deltage, hvilket godkendes. René sørger for tilmelding senest søndag den 14.
august (deltager muligvis selv).

Pkt. 2. Status på Conventus (Brugere og Økonomisystem)

Efter en hård opstart er der nu ved at komme styr på systemet. Lissie har bogført juli med,
og det stemmer ! Lissie vil dog køre parallelt i både Conventus og det gamle system resten
af året.

Jens Jørgen har indtastet omkring 100 medlemmer og forventer at færdiggøre
medlemskartoteket indenfor et par uger.

Kommende opgaver:
● Der skal lægges budget ind (Lissie og Jens Jørgen)
● Rettigheder skal ændres så kun René og Lissie kan ændre økonomital (René)
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Pkt. 3. Padel (Status og Kommende Initiativer)

Der er pt. 78 tilmeldte Panel Brugere hvoraf 47 har betalt. det kan dog konstateres, at der
ikke er mange banebookninger, men at spillerne tilsyneladede bare tager chancen og spiller
uden booking.

René vil arrangere drop-ind arrangementer for tennisspillere det næste stykke tid. Det
aftaltes at fortsætte med at også tennisspillere skal betale for at bruge Padel faciliteterne.

Jens Jørgen rykker Ishøj Idrætscenter for følgende:
● Fugleskræmsler
● Sand til banerne
● Koste til at feje baner; inkl. sikker montering af disse
● Udhængsskabe
● Ændring af lysstyring; pt. slukkes kl. 22 mod aftalt kl. 22.15. Det skal endvidere

undersøges om lyset kan tændes før gadebelysningen
● Hvem vedligeholder anlægget (inkl. fejning); Idrætscentret eller Tennisklubben ?

I løbet af efteråret vil vi lave en “konference”, hvor vi diskuterer hvordan vi får samkørt Padel
og tennis aktiviteter, både med hensyn til økonomi, medlemsstatus og sociale aspekter.

René, Kurt og Jens Jørgen mødes snarest til et Padelmøde.

Pkt. 4. Kommende Holdkampe

Der er pt. ikke 100% styr på spillere til kommende kampe. Lykke og Jens Jørgen koordinerer
spillere til motionistholdene.

Pkt. 5.Boldmaskine

Det aftaltes at indkøbe en boldmaskine til en pris på op til kr. 25.000, gerne en kombineret
maskine som kan understøtte såvel tennis som Padel.

I maskine vil blive anvendt de nuværende trykløse træningsbolde, hvorfor Manuela skaffer
nye træningsbolde.

Når maskine er indkøbt laver Jens Jørgen regler, hvor det præciseres at man skal huske at
opsamle bolde efter brug.
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Pkt. 6.WorkDay Arrangement (Inde og Ude)

Der er ikke behov for rengøring i klubhuset da dette er blevet gjort for nyligt af Laura.

På et kommende bestyrelsesmøde foretager vi oprydning og sanering i boldrum og skur.

Jens Jørgen sørger for indkaldelse til “ukrudtsdag” den 13/8 kl. 11-13 med efterfølgende 3
stykker smørrebrød og 1 øl/vand. Dette laves som mail, opslag på facebook og i klubhuset
med svarfrist 10/8.

Pkt. 7.Bordet Rundt

Lissie:
- Vi har fået tilskud fra kommunen på kr. 19.800 og betaling for venskabstræg med kr.

9.800
- Jens Jørgen sender oprindelige indkaldelse til padel trænerkurser så Lissie kan søge

tilskud til disse
- Jens Jørgen checker med Henning Larsen om han stadig ønsker at være medlem af

klubben (har hverken mail eller mobiltelefon)

Manuela:
Der er fortsat meget få ungdomsmedlemmer til træning på grund af sommerferien - dette
bliver formentlig bedre fra næste uge

Pkt. 8.

Næste møde
31. august


