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

ITK bestyrelsesmøde torsdag den 7. juni 2017
Deltagere
Finn, Leif, René og Kurt

Åben hus arrangementer og jubilæumsfest
Vi har i år afholdt 2 åben hus arrangementer: 1.) Tennissportens dag og 2.) ifm. 40 års jubilæum
Begge havde fint fremmøde – også flere nye (kommende) medlemmer deltog, og efterfølgende meldt
ind.
Til jubilæumsfesten er der sendt indbydelse ud til medlemmer og Idrætsrådet m.fl. Madlavning og
arrangement planlagt.

Begyndertræning med René
Der er booket 2 baner til træningen og der er rigtig mange der benytter sig af tilbuddet.
Det blev besluttet at fortsætte til sankthansdag, herefter må vi se hvad der kan/skal tilbydes. Men det
er sikkert, at det er en god og vigtig ting, for at tiltrække og fastholde nye medlemmer.
Familie tennis falder sammen med Begyndertræningen, hvilket har vist sig ikke at være
hensigtsmæssigt. Flere forældre deltager i begynder træning og ville gerne deltage i familietennis. Det
må vi planlægge bedre til næste sæson.

Økonomi og medlemstal
Kassebeholdningen er på ca. 212.000,- kr.
Vi er 138 medlemmer: Juniorer 16 medl., Seniorer 44 medl., 18-25 årige 0 medl., Super Seniorer 58
medl., passive 20 medl.
-

Heraf 20 nye medlemmer og 26 udmeldinger

Øvrige emner blev drøftet
Kommunen har forespurgt Finn, om vi var interesseret i en Padelbane til Padeltennis.
-

Bestyrelsen var enige om, at vi var meget interesseret. Finn tager den videre herfra.

Der er ønske om en fornyelse af boldmaskinen – den gamle kan ikke repareres mere!
-

Markedet undersøges – eventuelt også efter brugte.

Nogle fra begynder- og familietennis har spurgt René om de kunne købe nogle røde/grønne bolde! Har
vi nogle?
-

Ja vi har bolde på lager (ellers må flere indkøbes) og prisen er sat til kr. 5,- pr. stk.

Venlig hilsen
Kurt Andersen

