Dagsorden
Forum: Bestyrelsen, Espergærde Tennisklub
Dato/tid: Torsdag d. 26/11 2015, kl. 19.30
Sted: Bestyrelseslokalet, Gymnasievej 5

Tilstede: BH, LK, NCT, BH, PT, RB, CS, AH
Afbud: LM og SL

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 24/9 2015.
-

godkendt

Nyt fra formanden
-

Generalforsamlingen:
Hvem er på valg:
Lars Madsen – ikke villig til genvalg – bestyrelsen foreslår Stig Lund –p.t. suppl.
Chr. Sodemann – villig til genvalg
Anders Højer – villig til genvalg
Herudover udtræder NCT – bestyrelsen foreslår valg af Lars Våben
Som ny suppleant foreslås P. Bisgaard
Hvilken kontingentforhøjelse anbefaler bestyrelsen
Bestyrelsen anbefaler at kontingentet forhøjes med det forslag, der er udsendt i seneste
Nyhedsbrev og som IKKE omfatter stigning, der skal finansiere en ny udebane.
Vi ønsker dog at emnet behandles på GF

-

Årspokaler
Spiller: Nikoline Gullacksen
Person, der har gjort en stor indsats: Keld Fritzbøger. Bestyrelsen besluttede ved samme
lejlighed at udnævne Keld til æresmedlem på GF

Næstformanden
De nye udvalg, hvem sætter udvalgsarbejdet i gang?
Juniorudvalget (JU) fungerer p.t. – møde er indkaldt

Motionistudv. (MU) BH indkalder til møde i januar/feb.
Sponsorudv. (SU) AH fortalte at SU allerede har haft møde. Næste store møde er genforhandling af Spar
Nord sponsoraftalen
IT og Kommunikationsudv.( IKU ) – haft et møde
Senior og Vet. Udv. – (SVU) – her er bemandingen ikke ”på plads”. LK tilbød at indtræde i udvalget og CS
spørger Anker Andersen.

Juleturnering i Spar Nord Hallen
Turneringen arrangeres af Per Mikkelsen, Chr. Sodemann, Birgitte Haugaard og Lars Kastberg.
Vi spiller 26. og 27. fra 9-22 og 28. og 29. fra kl. 17.00

Kassereren
Årsregnskab: er hos revisor
Budget 2015– afvigelsen skyldes bl.a
* manglende indtægter fra Humlebækspillere
* manglende træningsmulighed i SIF hallen og
* skolereform
* handymand dyrere
Medlemstal : stabilt på ca. 450
Overdragelse til ny kasserer: det sørger NCT sker i fint samarbejde

NCT påpegede endnu en gang udfordringen i den øgede skævdeling ml. juniorer og seniorer. Vi forsøger at
ændre udviklingen ved at igangsætte DGI tiltaget i 2016, der retter sig mod helt unge juniorer.

Seniorafdelingen v Christian Sodemann
Status på vintersæsonen indtil nu:
HS har tabt alle 3 kampe – nedrykning truer
DS har vundet alle kampe. Oprykning til divisionsturneringen ”truer”

Juniorafdelingen v Birgitte Gullacksen
Vinterhold: Vi stiller med 2 hold (skumbold)
Mange nye spillere, hvordan fastholder vi dem?
Vi drøftede udfordringen med at mange nye spillere ikke ”bare går ind på banen for at spille, men leder
efter mor/far – og hvis en af forældrene oplever barnets usikkerhed, så foreslår de med det samme at de jo
bare kan køre hjem – og så prøve at komme igen næste uge”
Vi konkluderede, at det kan være en god idè at NYE spilleres forældre kan få lov at være i hallen mens
barnet spiller – og når barnet er mere trygt, så knytter vi en ældre spiller til barnet som ”mentor”.
Pizzatennis i Juleferien: LK og BG aftalte halfordeling
Træningsaflysninger om lørdagen. BG forklarede, at når HS eller DS spiller hjemmekampe er det
nødvendigt at aflyse juniortræningen lørdag eftermiddag. Spillerne kompenseres på anden vis. BG sørger
herfor.
LK forklarede, at vi havde valgt at udleje banerne til træning velvidende at vi skulle aflyse træningen ved
hjemmekampe (ca. 6-7 lørdage). Men alternativet havde været slet ikke at udleje banerne – og det havde
været en dårlig forretning.
Spillere i to klubber. Vi har tidligere besluttet at spillere, der har licens for andre klubber ikke kan deltage i
træning i Espergærde. Nu oplever vi juniorer, der endnu ikke har licens – spiller kampe for andre klubber,
men stadig træner i Espergærde. Bestyrelsen er af den opfattelse, at der ”blot” er tale om en undgåelse af
reglen og at klubben primært ønsker at tilbyde den bedst mulige træning til spillere, der stiller op for
klubben. Inden bestyrelsen træffer endelig beslutning om emnet, ønsker vi at høre JU’s stilling til
problemet.

Motionssiden v Birgitte Haugaard
Torsdags Open og motionstræning: Torsdags Open går fint, men nogle motionister ærgrede sig over, at der
samtidig blev tilbudt indetræning af motionister i Hallen. Det må Motionistudvalget se på, når der skal
planlægges udetræning.
Tilmeldingsprocedure til motionisttræning: Vi drøftede processen og enedes om at der havde været
fordele og ulemper. Fordelene var at vi nu havde fået betaling for hele indesæsonen og at holdene hurtigt
havde været fyldt
MEN
Ulemperne var at vi ikke skulle have sat begrænsning på antal deltagere på et hold. Nogle fik opfattelsen af
at de ikke kunne deltage – fordi holdet var fyldt op. Fremover er tilmeldingen åben. ALLE der har betalt til
tiden, har mulighed for at deltage, - hvis de ”udtages”.
(I invitationen stod faktisk at det er Joachim, der alene sørger for at sammensætte holdene, så de
styrkemæssigt er homogene)
Og så skulle vi have oprette et ”let øvet” hold om søndagen – ikke kun et begynder-hold.
RB deltager meget gerne, når der næste gang skal planlægges træning.

Sponsorsiden v Anders Højer
Status generelt
DGI foreslået udviklingsprojekt med særligt læringsmål – skoletennis.
Vi besluttede at tage et møde med DGI og bede DGI udarbejde et koncept til opgavefordeling ml. DGI og EIF
– uden at der heri skulle ligge et tilsagn om efterfølgende accept. RB anbefalede at søge fonde til projektet.
Men vi har jo besluttet at Kidz-tennis skal starte ved udesæsonens start i 2016.
Når møde med DGI er afholdt, vurderer vi om vi kan magte begge projekter.
AH orienterede om
-

et tilbud fra DGI på Dankort – som vi besluttede at acceptere.
Spar Nord – sponsor møde i december.
At vi har fået SWIPP konto i Spar Nord

Klubhus, baner, hal v Preben Theilgaard
Kunstbanerne, blade på banen. Spillerne må selv fjerne blade. Vi har ikke mere en handymand PT sørger for
at spille spand, kost og rive på banerne.
Nøglesystemet på kunstbanerne fungerer fint.
Træer ved bane 1 på Gymnasievej er fjernet for at undgå fugt på banen.
Badefaciliteter i Hallen fungerer
Bane 1 og 2 drænes snarest af Kommunen.
Vi besluttede at ansætte en handymand i 2016 blandt medlemmer for at undgå de problemer, der i år har
været med den kommunale handymand

Pressen og de sociale medier v Ruben Blædel
Status generelt: På mødet i IKU deltog Nis, Gitte, Stig og RB.
Holdet er gået i gang med at integrere facebook i hjemmesiden og i øvrigt renovere den, så der f.eks.
kommer ”levende links”
Større events i klubben markedsføres på facebook og medlemmer dele facebook opslag
Meddelelser fra trænere om f.eks. aflysning af træning kan ske via facebook.
LK opfordrede til at udvalget etablerer en MEGET SYNLIG ”BLIV MEDLEM” funktion og at
udvalgssammensætningerne også fremgår af hjemmesiden.,
Vi har stadig udfordring med køb af enkelt indetimer via smartphone.

Varmesystemet i hallen: RB opfordrede til at ”nedlægge varmerørene. De er KUN et irritationsmoment
som ”æder” bolde. PT nævnte at der ligger rockwool ved rørene og hvis rørene fjernes skal hallen muligvis
renses for glasstøv. PT spørger Keld Fritzbøger.
Eventuelt: VI MØDES TIL GF torsdag d. 10. dec. Kl. 19.00 – GF starter kl. 19.30
Næste møde: 20. januar kl. 19.30 BH sørger for lokalereservation

-

