Referat af bestyrelsesmøde i EIF tennis tirsdag 10. januar 2017, kl. 18.30
Tilstede:
BG
LK
LV
PB
SL
CS
PT
RB

Eneste dagsordenspunkt var fastlæggelse af budget for 2016/17

LK indledte med kort at beskrive nuværende situation.

Med et ”reelt” underskud i 2015/16 på ca. 55 tkr. ville afdelingen være ”konkurs” ved udgangen af
regnskabsåret, da vi i dette regnskabsår sandsynligvis også rammes af
•
•

Svigtende sponsorindtægt fra Spar Nord (- 15tkr.)
Lavere kvotient (fra 40 til 33) - 42tkr.

Så uden ekstraordinære initiativer lukkes afdelingen i indeværende regnskabsår.
Det er derfor bydende nødvendigt at vi finde yderligere indtægter og besparelser.
Vi besluttede at
•

•

Ansøge om 4 ude turneringer (èn mere end sidste år)
- Ansv. Poul og Stig
- Birgitte og Ruben
- Anders og Lisbet
- Christian Sodemann (SN Open)
- Samlet mèr indtægt på ca. 10-15tkr.
Kid’z tennis SKAL prioriteres og gennemføres.
- Anders og Ruben står for aktiviteten
- Budget på ca. 20 nye juniormedlemmer
- Vigtigt med tids- og aktivitetsplan – herunder inddragelse af andre, f.eks.
Nina, Edward, Kølle osv. (personer med børn i målgruppen)
- Aktiviteten skal bl.a. markedsføres på facebook og via de forældre, der allerede ER med

•
•

•
•
•
•

Anders beder Spar Nord om hurtig tilbagemelding på sponsorat af hhv. klub og navn på Spar Nord
Hal, så vi evt. kan sælge halnavnet til anden side, hvis Spar Nord ikke ønsker at fortsætte
Helsingør Elite Akademi.
o Vi skal arbejde for at få del i midlerne derfra.
o BG, LK og RB og Poul står for denne aktivitet
Vi skal drøfte løn med JF. Vi har som mål at reducere hans timetal i et omfang, der reducerer hans
løn med ca. 5tkr. mdl. LK og RB.
Aktivitet med Casper Tvede og læge Henrik Jacobsen (sponsorindtægt på 5tkr.)
Baneplejeaftalen. Som tidligere aftalt drøfter SL og PT alternativer.
Drøftelse med Halfonden om ny afregningsmodel (BG, LK og LV)

Ovennævnte skulle meget gerne resultere i et regnskab med et overskud, men der er en del
usikkerhedsmomenter.

Herudover besluttede vi at indstille til Gen. Fors. at kontingentet skal stige med 100,- pr. voksen og 50,- pr.
junior. Dette tiltag har godt nok først virkning i næste regnskabsår, men er et relevant signal til klubbens
medlemmer.

LK

