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Til mødet var Jens Jørgen Nielsen Ishøj Tennis Ivan Morberg PVM Flemming Bech og Pe-
ter B Ishøj Idrætscenter. 
 
Der skal lyde en stor tak for en god snak og et godt møde. 
 
Mødets formål var at evaluere byggeriet af de nye Padelbaner, samt forholdene på tennis-
anlægget. Og er at forbedre forholdene genneralt for foreningen. Der blev aftalt følgende. 
 

  
Vedligehold af baner, samt arealet 
rundt om banerne. hvordan og hvem 
 

Vi skal have set hvordan det gøres nemmere for 
os alle og et pænere anlæg. Ivan sætter folk til at 
forskønne til vinter med ukrudtsdug og sten. Ishøj 
hegn kommer og spænder hegnet op muligvis slut 
september. Ellers fuld tilfredshed med det nye lys.   

Fejning af baner-kan der skaffes koste 
og på en måde sættes op, så de ikke 
stjæles eller genere spillet.                              

A-Sport har lovet at levere 2 styks koste, samt skilt 
med hvordan man vedligeholder banen. 
Ivan/Flemming kontakter A-Sport 

Hvordan får vi sand på banerne.                                                          Der er indkøbt gul sandkasse til opbevaring af 
sand, samt skovl. Opsættes snarest 

Vi har et problem med fugle der besø-
ger på banerne. Kan der opsættes et 
skræmsel.  

Der bliver købt fugleskræmsel der blæses op i 
vinden, samt fugle der klisterets op på glas 

Der ønskes et udhængsskab til med-
delelser  

Udhængs skabet er købt ind, det sættes op sna-
rest. 

Pt. Kan lyset først tændes når gadebe-
lysningen tænder. Dette besværliggøre 
tennis spilet i overgangsperioden-Kan 
dette rettes. 

Tiden på uret er ændret så det kan tændes en 
halv timer inden solnedgang, nu slukker det kl. 
21.23 og ikke 22.00 Dette bliver ændret i løbet af 
uge 34 Sti lyset slukker på samme måde som ba-
nelyset. Dette bliver ligeledes ændret så det tæn-
des ved solnedgang og slukkes kl. 22.15 så man 
kan komme ud i lys. 

Hvornår kommer Salto online i klubhu-
set. 

Salto er online nu, ikke som jeg sagde at det først 
kommer på når fodbold bliver salto. Der er sat et 
modem op allerede nu. 

Fundament på lysmaster Fundamenterne er farlige hvis man glider/falder. 
Ivan levere 8 gamle lastbildæk der opskæres in-
den levering. Foreningen sætter dem selv op.  

 
          
 
                                                                                    

 
 
 
 
 

Referat med Tennis og Padel 
Sagsbehandler: 
Peter Bredahl 
Telefon:  23375546 
Email:      pbred@ishoj.dk 
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