ITK	
  bestyrelsesmøde	
  14.	
  oktober	
  2015	
  
Deltagere:	
  
Finn, René, Leif og Kurt

Dagsorden	
  
Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Formanden:
Status på hjemmesiden
Status på nyt logo
Juniortræning i vinter
Kommende arrangementer.
Kasserer:
Økonomisk oversigt på mødet.
Sekretær:
Klaus Helsøe stopper, og der er reception den 19.11 kl. 14.30-16.30
Hvem deltager?
Bordet rundt
Ekstra pkt. til dagsordenen: Holdspillere tilknyttes Senior afdelingen
Eventuelt.

	
  
Godkendelse	
  af	
  referat	
  
Godkendt

Formanden	
  	
  
Hjemmesiden er nu blevet opdateret med:
-

Kalender er opdateret
Der er oprettet mapper til billedarkiv og referater

Der er endnu ikke afholdt møde i ’Logo udvalget’. Kim indkalder til møde.
Der er ikke flere penge til Junior træning i vintersæsonen. Leif kigger nærmere på budget om muligheder
og taler med trænere om muligheder. Eventuel brugerbetalingen blev også drøftet, men intet besluttet.
Et lokalt cykelhold har forespurgt om de måtte låne ITK klubhus to gange pr. uge i dagtimerne, i
vintersæsonen, da de er blevet ’smidt ud’ fra Seniorværkstedet, hvor de tidligere har holdt til.
Bestyrelsen godkendte det, under forudsætning af, at alle blev passive medlemmer af ITK. Der stilles
gratis kaffe til rådig for vore nye medlemmer.

	
  
Kasserer	
  
Medlemstallet: 144 medlemmer i alt. Heraf 21 under 18 år, 5 fra 18-25 år, 46 seniorer, 54 S. seniorer og
18 passive.
Vi har fået 42 nye medlemmer og 20 er udmeldt.
Vi har nu 6 familiemedlemskaber, med samlet 24 personer
Formuen er på ca. 160.000,- kr.
Leif er ved at få oprettet MobilPay, så kontingent og andet vil kunne betales og afregnes direkte.

Bordet	
  rundt	
  
Gennem sæsonen har belægningen og baneforhold været rigtig gode. Der har også været god aktivitet
på banerne.
Vi mangler stadig bedre lys til aftentræning. Finn vil lave endnu en (skærpet) rykker.
Der har været et ret stort forbrug af bolde i år. Der er brugt op mod 500 bolde! Det skal indskærpes
overfor holdledere, at alle bolde der bliver brugt til kampe, skal retur til klubbolde til motionister!
Finn og Leif repræsenterer ITK ved Klaus Helsøes afskedsreception den 19. november.
René: Træningen for holdspillere blev endnu engang drøftet. Det volder problemer med det store spring
mellem i evnerne fra den gode spiller til den mindre gode, samt at nogle spillere ikke går helhjertet ind i
træningspasset. Flere kommer mere end en time før og har så ikke kræfter til at spille frem til kl. 20 som
planlagt.
Inden start på næste sæson vil der blive indkaldt til spillermøde, for at fastlægge rammer for træningen,
samt lave en forventningsafstemning for dem der ønsker at være med.
Der blev afholdt en sæson-afslutningsarrangement, men desværre havde meget få tilmeldt sig.
Bestyrelsen drøftede fordele/ulemper for overflytning af ansvaret for turneringshold, til Senior afdelingen.
Der var flest fordele, dels er det svært at skelne mellem motionister og seniorer, dels vil der blive
mulighed for at mikse holdene bedre ved en samling af ansvaret.
Det blev besluttet, at ansvaret for hold og holdtilmelding flytter fra starten af næste sæson.

Eventuelt	
  
Kan vi gøre noget mere for at reklamere for vore hold og måske tiltrække flere tilskuere til
hjemmekampe?
- en mulighed kunne være, at skrive til medlemmer et par dage før kampene.
Vi bør kigge noget mere på tilbud fra DGI. De har mange gode tilbud og ydelser som kunne være til
glæde for ITK
I forbindelse med opdatering af billedcolagen med billeder taget gennem tiden, ønskes IKKE opsætning af
portrætmalerier af enkeltmedlemmer.
Kurt Andersen

