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

Referat fra ITK bestyrelsesmøde 10. august 2015

Deltagere:
Finn, Rosa, René, Leif og Kurt
Afbud: Kim

Godkendelse af referat fra sidste møde og generalforsamlingen
Referater godkendt

Formanden
Finn har været i kontakt med DGI, som har flere mulighed for at hjælpe ITK i fastholdelse og øgning af
medlemsantallet. Bestyrelsen vedtog, at tage mod et tilbud om et besøg af konsulent fra DGI i løbet af
efteråret for at høre nærmere. Finn tager kontakt.
Dette initiativ skal dog ikke bremse øvrige aktiviteter der sat i gang eller i støbeskeen.
Brøndbystrand Tennisklub har kontaktet os om et fælles arrangement/turnering. Men der har ikke vist sig
interesse hos os. Så der bliver meldt fra.
Der har været afholdt møde med Ishøj Kommune om et tilskud til Tennis-gulv, som kan lægges i en hal for
en hel weekend, som en af flere muligheder. Løsningen kræver dog en bevilling fra Kommunen, samt ledig
haltid. René tager med til næste møde i Idrætsrådet, hvis det kommer under behandling her.
Lyset på banerne skal kontrolleres og repareres inden efteråret sætter ind.

Leif
Medlemstallet: 135. Heraf 15 juniorer, 1 ungdom, 45 seniorer, 53 Super Seniorer og 21 passive
Kassebeholdning: 173.000 kr.
Svind, eller manglende betalinger for øl og vand, er nu lig nul. Det har virket med opslag om emnet!
René
Flere nye har deltaget i begyndertræning, som er gået rigtig godt. Der er også flere der køber timer.
Omkring holdturneringerne går det rigtig godt.
Eventuelt
Rosa: Rengøring er ikke startet endnu, men vi skal sikre at der bliver gjort ordentlig rent inden Bad
Salzungen kommer på visit.
Onsdag den 24. august er der indkaldt til ”Store lugedag” kl. 18:00. Øl og vand på husets regning, for de
deltagende. Husk lugejern.
Leif: Der har været henvendelse omkring fritidsmessen!
Vi takker nej til deltagelse

René: Har fundet et flot oplæg fra Randers Tennisklub, som blev drøftet. Det handler meget om deres
Vision, mission og målsætning, som vi måske mangler at beskrive for ITK.
Dato for næste møde fastlagt til den 28. september kl. 18.

Venlig hilsen
Kurt Andersen

