Referat af bestyrelsesmøde i EIF tennis tirsdag 22. februar 2017, kl. 19.00
Tilstede:
BG
LK
PB
SL
CS
PT
RB
AH

Referatet fra mødet d. 10.1. godkendtes

Nyt fra formanden
Opfølgning på budgetmødet
-

LK søgt halfonden om ny afregningsmodel. Fritzbøger vendt tilbage med beskeden om en positiv
holdning, men endelig godkendelse afventer fondsmøde d. 13. marts
LK forespurgt kommunen om tilskud til banepleje (argument: klubbens øk.sit. og at det kan
sidestilles med lokaletilskud.)
BG søgt om juniorturneringer og vi har fået bevilget turneringer i
uge 19 – ansvarlig:
uge 21 – ansvarlig:
uge 30 – Spar Nord Open – ansvarlig: fam. Sodemann
og uge 32 – ansvarlig: Lisbeth og Anders

M.h.t. turneringer besluttede vi, at alle Espergærde spillere skal betale for deltagelse i ovennævnte
turneringer.
CS booker baner til turneringerne.
Vi besluttede at udfærdige en beskrivelse af de opgaver som skal løses i forbindelse med turneringerne.
-

Turneringsansvarlig
Indberetning af resultater
Bolde
Kiosk-arbejde – herunder prispolitik i kiosken, indkøb osv.

LK udsender nyhedsmail om turneringer og informerer om at banerne bookes til de pågældende
turneringer, men at banerne frigives i takt med at der ikke længere spilles på dem og at vi allerede NU
beder om hjælp til ovennævnte opgaver.

Sponsorater: AH får først mulighed for at drøfte sponsorat med SN i starten af marts.
Eliteakademi: BG og SL tale med Eliteakademi. BG indkalder til møde om dialogstart. (husk ham fra
teamDanmark)
Lønsituationen for trænere: BG og RB taler med JF om løn/antal timer

Kidz Ten: Anders og Poul udarbejder tids- og ”marketing-plan”. Vi skal være i god tid. Få hjælp af RB til

facebook reklame. PB spørger Edvard og BG spørger Nina om hjælp til udbredelse
AH inviterer til møde og beskriver:
•
•
•
•
•
•

tilmeldingsproces,
Træner
Træningstidspunkt
Pris
Osv.
HUSK at bede LV oprette hold – ellers kan ingen tilmelde sig.

Tennissportens Dag: AH har tilmeldt klubben
Standerhejsning: LØRDAG d. 29. april
Program:
Kl. 10.00 – 12.00 juniorer kan frit spille – hvem arrangerer det ?
Kl. 11.00 – 12.00 – Kidz Ten – spil og tilmelding - hvem står for det ?
Kl. 12.30 Standerhejsning – formandens tale
Kl. 13.00 lotteri: LK ansvarlig
(LK inviterer SportHouse til at deltage)
Kl. 13.00 – grillpølser m.m.: ansvarlig SL og RB – pris øl 10,-/ pølse 10,- og sodavand 5,Kl. 13.30 – voksenspil og -tilmelding. LK kommer med oplæg til begyndertræning. 8 timer, min. 5 pers.
LK omtaler standerhejsning i nyhedsbrev

Hold – ude – sommer 2017
Vi forventer 2 herresenior og 1 damesenior.
4 motionisthold
3 veteranhold : + 40, + 60 og + 70 og
X juniorhold
Preben Theilgaard
Kontrakt med Charles skal opsiges - men gerne med mulighed for genforhandling - ansvarlig PT og SL

PT kontakter Hans henrik Schmidt for at få mere grus på bane 1-5 ved forårsklargøring og for at få adgang
til tromle.
PT og SL drøfter muligheder for at få alternative tilbud på banepleje
Forårsklargøring af anlægget sker
22. april – alternativt 23.april – kl. 10.00 – med efterfølgende frokost

