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

Bestyrelsesmøde 28. september 2022

Deltagere:

René, Lykke, Manuela, Lissie, Jens (referent)
afbud: Kurt

Agenda
1. Opfølgning på seneste møde.
2. Padel (Status, Facebook og brikker)
3. Boldmaskine Status
4. Pølsetennis
5. Klubhuset (Depotrum)
6. Bordet Rundt.
7. Eventuelt.

Pkt. 1. Opfølgning på seneste møde
Intet at bemærke

Pkt. 2. Padel (Status, Facebook og brikker)
Udhængsskab er sat op på anlæg og nøgle ligger ved brikkerne i rengøringsrummet.

Lykke udformede på mødet forslag til mail til udsendelse vedrørende betaling og afhentning
af brikker.Indtil efterårsferien kan dette ske på anlægget mandag og onsdag og herefter i hal
2 lørdag formiddag.

Mange opretter sig på bookingportalen uden at have betalt

René har gennemført et par Drop-ind arrangementer med god tilslutning. Der blev booket
baner til 3. og 10. oktober, hvorefter ordningen evalueres.

Facebook gruppen er en succes med omkring 40 deltager på nuværende tidspunkt.
15/10 afholdes møde i Padeludvalget, hvor der blandt andet skal diskuteres hvordan
medlemmerne integreres og om vi skal tage penge for træning.

Ishøjgård har anmodet om at få to unavngivne abonnementer, som skal bruges til at
pædagoger kan tage et par unge med. Dette blev godkendt - Jens Jørgen informerer
spørgeren.



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

Pkt. 3. Boldmaskine status
Vi har nu fået faktura og forventer at maskinen kommer i næste uge (leveres til Manuela).
Manuela bestiller bordfodbold - dog i en anden farve end den af Kurt foreslåede.

Pkt. 4. Pølsetennis
Der mangler lidt indkøb endnu, som Manuela sørger for. Der er pt. 45 tilmeldte. Vi mødes kl.
17 og sætter op.
Opfølgning efter arrangementet: Husk at sørge for, at der er gas.

Pkt. 5.Klubhuset (Depotrum)
Vi skubber oprydningen til “en gang til vinter”.
Der skal indkøbes låse til depotrum i skur.
Klubhuset er blevet rengjort.

Pkt. 7. Bordet Rundt
● En person har udmeldt sig og ønsker kontingent retur. Dette afvises.
● Vi har fået 4.500 i tilskud fra kommunen vedrørende padelkursus
● Bankbeholdningen er pt. ca kr. 190.000,-
● Conventus kører fint; dog kører vi parallel drift resten af året
● Thomas blev klubmester igen i et generelt fint afviklet arrangement. Vi bør dog

overveje at lave mere reklame for mesterskabet næste år, og eventuelt også have en
præmie.

● Vintertennis starter nu
● Vi skal inden næste sæson have set på holdsammensætning
● Der afholdes standernedtagning 30. oktober. detaljer aftales på næste møde

Pkt. 8. Eventuelt
Næste møde
Bestyrelsesmøde Onsdag den 26. oktober kl. 18-20
Padeludvalg: lørdag den 15. oktober. kl. 12-17


