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Bestyrelsesmøde 3. juni 2018 
 

Bestyrelsesmøde 
 
Deltagere: Finn, René, Leif, Kim, Jens Jørgen, Regina 
Fraværende: Kurt 
 
Til dette bestyrelsesmøde var Regina inviteret for at orientere om tiltag indenfor motionstennis i DGI og 
familietennis. 
 
Orientering fra Regina 
Vi har i denne sæson 2 hold i DGI turneringen; 45+ A og 45+ B (begyndere). B holdet består af en række nye 
spillere, som har været igennem første kamp, der blev tabt. Der er samtidig oprettet et ”elitehold” hvor en 
række af vore bedre spillere deltager. Kampene på dette hold er i indeværende sæson på forsøgsbasis uden 
officielle resultater, men det forventes at rækken bliver officiel fra næste sæson. 
 
Familietennis kører struktureret under ledelse af Regina og Manuela og med deltagelse af såvel børn som 
en række forældre. Forældreopbakningen er vigtig da vi ikke ønsker at tilbuddet skal blive opfattet som et 
pasningstilbud. 
 
Regina er med alle disse aktiviteter hårdt spændt for, og vi skal derfor overveje hvordan vi støtter Regina i 
næste sæson. 
 
Bestyrelsen udtaler sin opbakning til Reginas initiativer og giver hende mandat til at fortsætte. 
 
Formanden 
Tennissportens dag var en succes med deltagelse af både en del medlemmer og nye potentielle 
medlemmer. En del af disse har efterfølgende meldt sig ind i klubben. 
 
Åbent hus dagen blev derimod ikke det store tilløbsstykke, formentlig på grund af tidspunktet i Kristi 
Himmelfartsferien og for sen annoncering i ugeavisen. Vi fastholder dog dagen også i næste sæson som 
backup for Tennissportens dag. 
 
Bad Salzungen besøget er under planlægning og næste møde er aftalt til 18. juli. Der planlægges byrundtur 
og kanalrundfart med spisning i København om lørdagen, ligesom den traditionsrige turnering afvikles om 
søndagen. Der er bestilt 4 dobbeltværelser på vandrehjemmet og 3 enkelt- og 4 dobbeltværelser på 
hotellet i alt 11 værelser. Finn får checket det endelig antal tyske deltagere op snarest, så vi kan få 
konfirmeret værelsesantallet. 
 
Klubben havde indstillet DGI 45+ A holdet til pokalfesten, da de vandt deres række. Holdet deltog og fik en 
erindringsgave. 
 
Kassereren 
Vi er pt. 165 medlemmer, hvilket er 4 flere end ved udgangen af 2017. I forhold til samme tidspunkt i 2017 
er vi således 2,5 % flere, og med den erfaringsmæssige tilgang i løbet af sæsonen forventer vi ikke 
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problemer med at realisere målet om 5 % medlemstilgang i 2018. Af disse er der 13 familieabonnementer 
med i alt 23 ungdomsmedlemmer. 
 
Den øgede medlemsmasse har også medført at vi ligger kr. 7.000 foran sidste års kontingentbetaling 
(71.000 mod 64.000) og kassebeholdningen er på kr. 214.000, hvilket er kr. 20.000 mere end 2017. 
 
Udfordringerne med manglende betaling i kantinekassen blev kort berørt. Leif mener dog ikke at der er et 
generelt problem, hvorfor vi ser tiden an med eventuelle opstramninger. 
 
Ungdomsafdelingen 
Træning kører nu stabilt med godt fremmøde, som også nævnt under kassererens tal. På grund af Kims 
skiftende arbejdstider træder en række forældre til, hvilket også er en succes. Da der er krav om 
børneattest for sådanne ”hjælpetrænere” skaffer Kim oplysninger om disse, hvorefter Leif indhenter 
attesterne. 
 
Det blev kort diskuteret om vi skulle tage imod tilbuddet om ekstra trænerhjælp fra DGI. Kim mente dog 
ikke, at det var nødvendigt for nærværende, hvorfor vi ikke gør noget lige nu. 
 
Holdspillerafdelingen 
Turneringen er nu kommet i gang, selvfølgelig med både vundne og tabte kampe. Da der af og til er enkelte 
”gnidninger” til tirsdags- og torsdags -træningerne tager holdkaptajnerne et møde for at beslutte, om der 
skal ske ændringer og eventuelt indkaldes til et spillermøde. 
 
Voksenintro er forløbet rigtigt godt, både med søndagstræningen og den generelle modtagelse af nye 
medlemmer. Således er en del fra introforløbet fortsat med (betalt) træning og vi lægger derfor op til at 
gennemføre et forløb mere i løbet af august. Rene overvejer endvidere, om vi skal lave en pakkeløsning, 
hvor nye medlemmer for en lav pris kan få såvel et træningsforløb som eksempelvis en ketcher. Rene 
orienterer om dette på næste bestyrelsesmøde. 
 
Der er nu opsat en udfordringstavle med regler, hvilket vi forventer giver ekstra aktivitet på anlægget.  
 
Rene vil til næste møde udforme en statistik over holdspilleres resultater siden 2011. Når denne foreligger 
får vi bedre muligheder for at belønne specielle resultater og jubilæumskampe. 
 
Motionistafdelingen 
Efter en god opstart er antallet af deltagere i den officielle træning mandag mellem 18 og 20 faldende, 
blandt andet fordi en stadig større gruppe foretrækker at spille umiddelbart inden mandagstræningen. 
Sammen med den store styrkemæssige forskel i motionistafdelingen besværliggør dette planlægningen 
med at sikre alle gode kampe, ligesom der ofte ikke er spillere nok til at sætte hold efter kl. 19.  
 
For at forsøge at komme dette til livs vil Jens Jørgen forfatte et brev til medlemmerne om at støtte op 
omkring mandagstræningen, da vi ellers kan se os nødsaget til skære kraftigt ned i deltagelsen fra 
bestyrelsen, og i stedet lade medlemmerne selv styre kampafviklingen. Når vi har tilkendegivelserne fra 
medlemmerne tages emnet op på næste bestyrelsesmøde. 
 
Onsdag og fredags træningerne kører, helt som sædvanligt, godt med 10-15 deltagere pr. gang. 
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Sekretær 
Punktet ikke behandlet da sekretær var fraværende på grund af ferie. 
 
Eventuelt 
De nye regler i Persondataregulativet blev diskuteret med udgangspunkt i Jens Jørgens oplæg efter 
deltagelse i seminar arrangeret af Ishøj Kommune og DGI. Leif og Jens Jørgen gennemgår sammen de 
nødvendige aktioner, som præsenteres på næste bestyrelsesmøde. 
 
Der er kommet advisering fra Ishøj Kommune om deltagelse i Fritidskonference i Esbjerg 21/22. september. 
Da der ikke umiddelbart var stemning for at deltage, afventer vi officiel forespørgsel fra kommunen, inden 
vi tager endelig stilling. 
 
For at sikre en mere smidig overgang for medlemmerne mellem de forskellige afdelinger og træningstilbud, 
opfordres de enkelte afdelingsformænd til at koordinere bedre. Kodeordet er her kommunikation mellem 
de enkelte bestyrelsesmedlemmer. 
 
Det aftaltes endvidere at Regina inviteres med til resten af bestyrelsesmøderne i 2018 for at sikre 
sammenhængen med de mange ny tiltag og den eksisterende struktur. Bestyrelsen overvejer desuden, om 
der skal stilles forslag til næste generalforsamling om at udvide bestyrelsen med et medlem – som der 
tidligere har været. 
 
Venlig hilsen 

Jens Jørgen Nielsen 


