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ITK bestyrelsesmøde onsdag den 26. september 2018 
 

Deltagere 
Finn, Leif, René, Kim, Jens Jørgen og Kurt 

 

Referat 
Fra Bestyrelsesmøde 22. august: godkendt 

 

Formanden 
Evaluering af Venskabstræf med Bad Salzungen 

- Det var en meget vellykket Weekend, hvor alt spillede: vejret var fremragende, turen til København 
var vellykket med en god guide, frokost i Bibliotekshaven og havnerundfart. En velbesøgt lørdag 
aften med god mad, et fantastisk orkester der fik gang i dansebenene hos mange og efterfølgende 
hyggeligt samvær. Turneringen søndag gik godt med rigtig mange deltagere. Tyskerne har udtrykt 
stor tilfredshed med arrangementet.  

o Stor ros og tak til alle arrangører og medvirkende. 
- Lige et par ting som vi skal være opmærksomme på ved fremtidige arrangementer: Vi skal forsøge 

at centrere indkøb for bedre at kunne styre budgettet, som blev overskredet med omkring 1.000 
kr., der var lidt forvirring om hvem der skulle bo hvor. 

- Loftbeløb til venskabsarrangementer bør hæves. Der er en beløbsgrænse pr. deltager pr. dag, men 
der er tilsyneladende også en max grænse, som vi ikke umiddelbart har hørt noget om. 
  

- Finn og Jens Jørgen har lavet og sendt et oplæg til en dialog med Kommunen.  
o Der er ikke modtaget reaktion fra Kommunen. 

- Lyset på banerne er meget mangelfuld, der rykkes for afhjælpning! 
 

Leif 
- Vi er d.d. 176 medlemmer, hvilket er en fremgang på 9,3 %.  
- Formuen er 189.000,-, efter afholdelse af kurser og venskabstræf med Bad Salzungen 

 

René 
- Der mangler en holdkamp i DGI, mod Osted. 
- Reginas hold i DGI er nr. 2  
- Tillykke til 33 point til Stjerneholdet med Steen nr. 1 i rækken 
- Regina hold er nr. 3 I rækken, med 23 point  
- Renés herrehold er nr. 4 i rækken med 11 point 
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Kim 
- Juniortræning kører derudaf med mange deltagende. 
- Forældremøde onsdag den 23. oktober, med bl.a. afklaring af hvor mange ønsker træning inde. Der 

arbejdes på at overtage nogle timer fra fx fodbold, der hvor de ikke selv bruger dem. 
- Det overvejet at lave et arrangement med DGI med skumtennis, fx omkring jul og en gang i løbet af 

foråret. Kim finder en beskrivelse om hvordan en turnering afholdes (turneringsform).  
o På næste bestyrelsesmøde skal vi tale detaljer om arrangementet, finde haltider. 

- Som en del af fastholdelsesstrategien er der indført nogle nye trænings øvelser ”lånt” fra andre 
klubber  
 

Jens Jørgen 
- Tænker på at lave et arrangement for det gamle drenge.  
- Mandagstræning går lidt trægt i år – tages op til generalforsamlingen, om det skal fortsætte på 

samme måde til næste sæson eller om der skal tænkes nyt.  
 

Kurt 
- Intet nyt fra Idrætsrådet – heller ingen bemærkninger om Lys eller Paddle Tennis 

o Undersøge om det evt. ligger i andre møde referater fra Kommunen 

 

Andet 
- Vi skal gøre noget for vores klubhus. Medlemmer indkaldes til Søndag den 18. november 10 – 13 

med efterfølgende let anretning.  
- Alle rum skal gennemgås, med total oprydning og udsmidning. Hovedrengøring bestilles af Finn 

o Oprydning og udsmid: depotrum, teknikrum, Køkken, Køkkendepot, klublokale 

 

Næste møde 
- Bestyrelsesmøde 17. oktober kl. 18 

 

Venlig hilsen 

 

Kurt Andersen 

 

 


