ITK	
  bestyrelsesmøde	
  16.	
  november	
  2015	
  
Deltagere:	
  
Finn, René, Leif, Rosa, Kim og Kurt

Dagsorden	
  
Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Formanden:
Mødediciplin
Opdatering af igangværende projekter
Logo-terrasse-ophæng af billeder mm.
Deltagelse i DGI’s arrangementer
Kommende arrangementer
Kasserer:
Økonomisk oversigt
Bordet rundt
Eventuelt.

	
  
Godkendelse	
  af	
  referat	
  
Skal rettes: Mistolkning af betaling for cykelhold. Ca. 500 bolde indkøbt, men kun ca. 250 brugt til
træning og kampe.

Formanden	
  	
  
Det henstilles til, at planlagte datoer for møder og arrangementer overholdes. Eventuelle ændring af
mødedato SKAL godkendes af alle og meldes ind inden!
-

taget til efterretning

Der har været møde i ’Logo udvalget’. Skitse til et nyt logo udvalg og Kim arbejder videre på at få
elementerne samlet og overbragt til vores designer.
Byggeplaner for terrassen er godkendt og Finn har talt med Per Feilbo og byggestart ultimo marts.
Carsten Petersen og Tommy har allerede meldt sig som frivillige til byggeprojektet.
Rammer til billedcolagen er indkøbt. Billedopsætningen udestår, Tommy har brug for hjælp til at udvælge
billeder.
Ophæng af portrætmalerier blev drøftet endnu engang og var fortsat enige om beslutning fra 14.
oktober, at takke nej. Bestyrelsen mener det vil medføre unødvendig problemer, at enkeltpersoner er
valgt ud. Hvilke kriterier ligger til grund- hvem har besluttet? osv.
DGI har rigtig mange gode tilbud om kurser og seminarer hvor vi/klubben måske skulle være mere åbne
for at deltage. Der er bl.a. en workshop for trænere til nybegyndere, som Kim tænker over, om han har
tid og mulighed for at deltage i.
Til bestyrelses julemiddag, er det i år besluttet at invitere følgende med, som tak for deres
ekstraordinære indsats i sæson 2015: Frank Rasmussen, Rene J., Tommy, Erik Skjold og Herbert.

Julearrangement er der rimeligt styr på: Lotto sedler er købt, Leif og Dorthe køber gaver, grand og anden
bordpynt. Madindkøb og tilberedning er der lavet aftaler omkring. Leif bestiller 25 stole og 4 klapborde.
Kurt køber vin (6 fl. hvid og 36 fl. rød). Bestyrelsen (dem der kan) møder op den 27/11 kl. 15:00, for
borddækning.
Nytårstaffel den 16. januar kl. 11. Prisen i år sættes til 125 kr., da vi gerne vil fortsætte den gode stil
med en ekstraordinær kolonarisk oplevelse. Nærmere planlægning ved en senere lejlighed.

Kasserer	
  
Året slutter med en formuen på ca. 160.000,- kr. Der er et overskud i flg. budgettet på 12.000 kr.
MobilPay er nu oprettet

Bordet	
  rundt	
  
René gør opmærksom på, at vi måske kan miste medlemmer pga. useriøs træning på tirsdage og
torsdage. Men det vil blive taget op på spillermøde inden sæsonstart.
René er i fuld gang med at uploade billeder på hjemmesiden, som ligger under ”billeder fra arkivet”.
Kim har oprettet en profil for ITK på Facebook.
Kim har deltaget i en række møder om minitennis, for børn der ikke er tilknyttet en klub eller forening.
Det er nu kørende med stor succes. Sidste uge deltog 20 børn i skum og ballon-tennis. Kim har også
afholdt et arrangement for 6 voksne, hvor flere har udtrykt stor interesse for at starte på tennis.

Eventuelt	
  
Til næste møde er der to emner der skal drøftes, for at vi kan holde momentum i klubben:
-

en strategi for fastholdelse af klubbens medlemmer
en strategi for vækst

Kurt Andersen

