ITK	
  bestyrelsesmøde	
  18.	
  maj	
  2016	
  
Deltagere:	
  
Finn, René, Leif, Rosa og Kurt

Dagsorden	
  
1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
2. Formanden:
Orientering om mødet med kommunen
Evaluering af tennissportens dag
Der kommer mange gode tilbud fra DGI skal vi benytte os af disse?
Træning.
3. Kasserer:
Medlemsoversigt
4. Bordet rundt
5. Eventuelt

Referat	
  fra	
  sidste	
  møde	
  
Godkendt med følgende bemærkninger:
- Hvad der skal ske omkring dræning eller drænrør blev ikke afklaret, da det kræver yderligere
undersøgelser. Vi afventer svar fra Idrætscentret.

Formanden	
  	
  
Der har været afholdt med den nye idrætskonsulent, Marlene. Agendaen var en drøftelse om
muligheder for træning inde i vintersæsonen. En af mulighederne var et tilskud til ”et løst
gulv”, som så kunne ligge en hel weekend hvor så hallen var til tennis. Vi skulle så være
medfinansierende med mulighed for afdrag over en årrække.
Tennissportens dag var ikke samme succes som sidste år. Dels på grund af dårligt vejr, dels
kunne vi ikke få plads i Ishøj Bycenter (der er nu café), dels kom vores indlæg først i
Sydkysten til lørdag-søndags omdeling (pga. pladsmangel i tidligere udgave). Positivt var dog,
at det gav tre nye medlemmer
Der kommer mange tilbud fra DGI som vi bør kigge nærmere på. Finn sender dem alle videre
til bestyrelsen og vi bør kigge nærmere på disse.
- Der er turneringer for motionister, som vi kunne deltage i
- Vi kunne indlede samarbejde med DGI om hvordan vi kunne udvikle vores klub
Motiveringen for nye medlemmer skal vi have gjort noget ved, så de bliver inddraget i klublivet
og fastholder deres medlemskab. En mulighed er igennem mentorerne vi kan gøre dette.
- Rene vil lave et oplæg på mentor rollen!

Når vi har forsøgt at styrke indsatsen for fastholdelse af medlemmer, samt egne evner for at
få flere medlemmer, vil bestyrelsen overveje kontakt til DGI for hjælp til udvikling af ITK

Kasserer	
  
Kassebeholdningen er lige nu på ca. 180.000,- kr.
Der er registreret 221 medlemmer, hvoraf 19 er passive
38 (tidligere) medlemmer har ikke reageret på rykkere, betragtes nu som udmeldte

Bordet	
  rundt	
  
Rosa: 30. maj afholdes ’pølsesportens dag’, hvor Rosa sørger for diverse indkøb og kok og Leif
sørger for indkøb af øl. Mandags træningen for motionister er kommet godt i gang
Rengøringsordningen fortsætter også denne sæson
Rene refererede fra spillermødet, hvor der var 12 fremmødte, som blev enige om:
-

Holdkaptajner er ansvarlige for holdsætning til træningsaftener
Der skal gives plads til en indkøringsperiode, hvor alle finder sig til rette

Begyndertræning om søndagen kl. 12 – 14 kører. Der er plads til max 4 spillere pr. gang. Der
lægges også op til individuelle aftaler, direkte med René
Rettigheder på bookingportalen er nu ændret
Seniortræning kører godt og målsætningen er at rykke op til næste sæson.

Eventuelt	
  
Bestyrelsen indstiller til, at der er alkoholforbud for unge under 18 år i det daglige og til ITK
arrangementer overholdes og håndhæves. Til private arrangementer er det op til værten at
vurdere.

