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

Bestyrelsesmøde 31. august 2022

Deltagere:

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

Agenda

1. Opfølgning på seneste møde.
2. Padel (Status og Facebook)
3. Modtaget forslag (Finn Stokholm)
4. Holdkampe og Klubmesterskaber
5. Boldmaskine Status
6. Evaluering af
7. Bordet Rundt.
8. Eventuelt.

Pkt. 1. Opfølgning på seneste møde

Convensus. Alle medlemmer er nu indtastet i systemet. Budget udestår.
Padel: åbenthus arrangement ikke afholdt endnu.
Møde afholdt med Kommunen og hallen. Referat lægges på hjemmesiden. (Kurt)
Møde om hvordan vi integrerer Padel tennis og Tennis. (Padeludvalg)

Pkt. 2. Padel (status og Facebook)

Medlemmer: 111 tilmeldte, 67 har betalt og 44 har ikke betalt (er dermed ikke medlem)
Arbejdsproces for oprettelse af Padel brugere skal skal efterses (René & Lissie)
Der er konstateret flere “gratister” på padelbanerne. Det er svært at kontrollere om alle på
banen er medlemmer - løsning skal findes (Padeludvalg)
Nyhedsbrev om status for Padel skal udarbejdes: “hvor er vi og hvor skal vi hen” (René)
Regnskab, indtægter og udgifter, for padel er adskilt fra Tennis i regnskabet.
FaceBook er oprettet til “Ishøj Tennisklub Padel”.

Pkt. 3. Forslag fra Finn Stokholm

Finn har foreslået “en fiberdug på mellemstykke mellem bane 1-4 og 5-6.”
Bestyrelsen har drøftet det og medtaget forslaget til mødet med Kommunen og Hallen, som
vil finde frem til en løsning som vi kan være tilfreds med.
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Pkt. 4. Holdkampe og klubmesterskaber

Motionisthold 1 og 2 blev begge nr. 5
Golden age, ligger lunt i svinget (mulighed for en 1. Plads)

- mangler damespilleres til næste sæson
3. Division ligger som nr. 6 ud af 8 (mangler 1 kamp)

Klubmesterskab er sat i gang i herresingle.

Pkt. 5.Boldmaskine status

Boldmaskine er bestilt, men vi kender ikke leveringstidspunktet.

Pkt. 6. Evaluering af WorkDay Arrangement

Gik fint med rigtig god stemning og godt veje, 22 deltog i havearbejdet.
TAK FOR HJÆLPEN TIL ALLE FREMMØDTE

Pkt. 7. Bordet Rundt

Jens:
Der er lidt rettelser til hjemmesiden. Sendes til René

Lissie:
Ingen ændring i medlemmesantallet for tennis: 155 medlemmer
Padel indtægter og udgifter føres separat

Kurt:
● Status ønskes på Herberts ansøgning fra 18/7 om lån af klublokale: 9. & 14./12 kl

13-18 (reserver de 2 datoer.)
● Ved søgning af ITK på Google, vises Herberts telefonnummer. ITK ken ikke rette.
● Finn ansøger om et tilskud til klubbens julemiddag, så brugerbetalingen kan holdes

nede. Vi skal have lavet en aftale med en kok (Kurt)
○ ITK ønsker et budget for julearrangementet og ikke afvisende for tilskud

● Formiddagsholdet ansøger om tilladelse til at spise resterne fra pølsetennis
○ Vedtaget. Afholdes 7. September kl. 12:30

● Motionisternes bolde ønskes placeret i materiale skuret, da mange ikke har nøgle til
boldrummet.

○ Afvist, da bolde tager skade af de store temperatursvingninger.
● Hvem står for indkøb af fx sæbe til håndvaske, opvasker og andet til køkkenet?

○ Kommunen burde stå for sæbe og papir på toiletter og bad. Køkkenet skal vi
selv sørge for.
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Fra 2i: Falcon Cheeleaders, som er blevet godkendt som en selvstændig folkeoplysende
forening.
Flere klubber er berørt mht. deres klubfaciliteter, da de er inddraget til midlertidig bolig for
Ukrainske flygtninge. ITK bliver ikke berørt
Driftsspørgsmål skal rettes til fritids- og idrætsinspektøren eller til Ishøj Idræts & og
Fritidscenters hovedtelefonnr. 43574500 eller til fælles mailen IIF@ISHOJ.DK.

Pkt. 8. Eventuelt

Næste møde
Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. September kl. 18:15
Padeludvalg: mandag den 12. Sep. 18:30 - 20:00


