ITK	
  bestyrelsesmøde	
  5.	
  august	
  2015	
  
Deltagere:	
  
Finn, Leif, Rosa, René og Kurt
Dagsorden	
  
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Formanden
•
Planlægning af møderækken for resten af sæsonen.
•
Kommende arrangementer.
•
Færdiggørelse af aftalte projekter.
•
Turen til Bad Salzungen.
3. Kasserer:
•
Økonomisk oversigt
•
Medlemstal, herunder oversigt over aldersfordeling.
4. Seniorudvalgsformand:
•
Drøftelse af Fællestræningen.
5. Bordet rundt.
6. Eventuelt.
Godkendelse	
  af	
  referat	
  
Ingen referat fremlagt fra sidste møde. Kurt beklager
Formanden	
  	
  
Planlægning af kommende aktiviteter
Dato
Mandag den 17. august
Mandag den 7. september
Torsdag den 17. september
Mandag den 21. september
Onsdag den 14. oktober
Søndag den 25. oktober
Onsdag den 11. november
Lørdag den 28. november
Fredag den 11. december
Onsdag den 13. januar
Lørdag den 16. januar
Onsdag den 10. februar
Mandag den 7. marts

Tid
Kl. 20:00
Kl. 18:00
Kl. 19:00
Kl. 20:00
Kl. 18:00
Kl. 10:00
Kl. 18:00
Kl. 18:00
Kl. 18:00
Kl. 18:00
Kl. 11:00
Kl. 18:00
Kl. 18:00

aktivitet
Smørrebrød
Pølsetennis
Bestyrelsesmøde
Smørrebrød
Bestyrelsesmøde
Stander nedtagning
Bestyrelsesmøde
Julemiddag
Bestyrelsesmøde og middag
Bestyrelsesmøde
Nytårstaffel
Bestyrelsesmøde
Generalforsamling

Ansøgning til overdækning af terrassen ligger ved Kommunen. Finn rykker for en afklaring om tilladelse.
Terrassen bygges ved frivillig arbejdskraft.
Billedarkiv, som Elin og Kenn skulle scanne ind, efterlyses. René følger op.
Finn vil gennemgå anlæg og bygninger for fejl og mangler, herunder lys på banerne, for møde med
Kommunen.

Bad Salzungen: Tilmelding er lukket med 17 tilmeldte. Kurt tjekker om ansøgning om tilskud til rejse er
med på dagsordenen til møde i 2I.

Kasserer	
  
Aftaler om træning af juniorer er bragt i orden og kører fint med Kim og Nichlas
Aftale om rengøring af klubhuset er også bragt i orden og igangsat af Gitte
Vi har nu 142 medlemmer. Heraf 6 familie medlemsskaber og 17 under 18 år.
Kassebeholdningen er på ca. 163.000 kr.

Seniorudvalgsformand	
  
Fællestræningen kører ikke optimalt. Motionistholdet har ikke forståelse for den måde der trænes tirsdag
og torsdag, hvor det kører efter principperne der blev indført sidste år, hvor der trænes fra kl. 18-20 med
de samme spillere. Motionisterne starter ofte meget før kl. 18 og kan derfor ikke spille optimalt frem til
kl. 20 eller går før tid.
Meningen med fællestræningen er, at det er hold træning og det skal foregå i to timer samlet og ikke
som mandagstræning med skift ind imellem.

Bordet	
  rundt	
  
Der har været klager over, at René modtager penge direkte fra spillere for sin træningsindsats!
Emnet blev drøftet og det er nu aftalt, at indbetalinger for træning betales til Leif så det går ind over
regnskabet. René får så betaling af klubben for sin indsats.
Bestyrelsen skal fremover godkende trænere og betaling skal ind over regnskabet.
Rosa meddeler, at det går rigtig godt med motionisterne og mandagstræningen. Der er også stor
tilslutning til alle arrangementerne.
Eventuelt	
  
Rosa pointerede, at vi bør overholde dagsordenen og ikke tage nye emner på uden alle er orienterede.
Hvis der er emner der ønskes drøftet og ting der skal tages beslutning om.
Taget til efterretning og alle lovede at indsende emner inden møderne.
Mobil Pay bør være en betalings mulighed for medlemmerne.

