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Referat fra ITK bestyrelsesmøde 16. november 2016
Deltagere:
Finn, Rosa, René, Leif, Kim og Kurt
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Formanden
Julefest: Leif har indkøbt lotteri og sørger for indkøb af gaver. Indpakning er aftalt til torsdag den 24
november kl. 18:30, hvor Leif, Finn og Kurt meldte sig. Rengøring skal bestilles til onsdag den 23.
Borddækning: Foreløbig er tilmeldt 60 personer, så det skal tjekkes om der mangler duge.
Vin er på lager. Fadøl skal købes (Leif)
Bestyrelsen besluttede, at vi skal i år vil have hjælp udefra til køkkentjansen. Finn undersøger muligheder.
Juleafslutning for bestyrelsen m.fl. blev aftalt til den 9. december kl. 18:00. Leif udsender indbydelser
Færdiggørelse af vækstaftale fra DGI:
Det blev besluttet, at vi siger ja tak til pakken fra DGI og papirer blev underskrevet
o Vi satser på familietennis pakken fra DGI, hvor vi jo allerede er i gang lørdag formiddag.
Tovholder for pakken og det videre forløb, er Kim og René
Vores ambition for projektet, er en netto tilvækst på 20 % over en 3 årig periode, regnet fra sæson
2017.
o Ultimo 2016 er medlemstallet 139 – altså er vort slutmål: 157 medlemmer i 2019
Der er ønske fra spilleudvalget, at der skal være flere baner til vintertræning, da der deltager mange
juniorer, familier og Super Seniorer. Alle tildelte indendørsbaner er besat.

Kasserer
Klubbens formue er pr. 1. november: 155.000 kr.

Kim:
Juniorer kører godt.
Kim har talt med nogle forældre om afholdelse af skumtennisturnering næste år. Har modtaget tilbud om
flere turneringer til næste år, men det kniber med tid til at planlægge og gennemføre. Derfor vil det være
godt med en der kan træde ind, da Kim har skiftende vagter.
Kim kan ikke binde sig som holdleder til næste år, grundet arbejder og skiftende vagter!
Tilmelding til turneringer ligger medio marts, så der skal udsendes en føler om hvem der ønsker at deltage.
René:
Har lavet oplæg til nyt indhold på hjemmesiden, som blev drøftet. Lægges op på hjemmesiden
Eventuelt
Karlslunde bygger ny hal i stedet for den nuværende boblehal. Finn har sat gang i en undersøgelse, om
muligheden for at vi kan overtagelse af deres boblehallen fra dem.
Musisk indslag til Nytårstaffel er i undersøgelse. Vores ”husband” fra tidligere år har meldt afbud.

Venlig hilsen
Kurt Andersen

