Dagsorden
Bestyrelsesmøde Espergærde Tennisklub: Tirsdag d. 6/6 2017, kl. 19.00
Sted: Espergærde Hallen, Idrætsvej 5
Til stede: BG, LK, RB, SL, CS, LV, AH, PT

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 29/5 2017
Referatet godkendtes med følgende bemærkninger:
Referenten havde IKKE opfattet at CS var imod opsigelsen af JF.
AH havde efter bestyrelsesmødet sendt en tekst han ønskede, at få indføjet i referatet. Udkast til referat
VAR skrevet på modtagelsestidspunktet og ved en fejl, var teksten derfor ikke med i referatet.
Nu er teksten indføjet i referatet og det er ført til protokols at CS ikke var enig i opsigelsen.
Formanden
Trænersituationen: BG refererede til manglende hemmeligholdelse af bestyrelsens opsigelse af JF. Men da
det viste sig at JF selv havde mailet til udvalgte klubmedlemmer, at han var opsagt, var der alligevel ikke
tale om en hemmelighed.
Herefter drøftedes ansættelsesproces for ny træner. Konklusionen blev, at BG, RB, CS og SL mødes 15.6., kl.
18.00 og drøfter ny træners
•
•
•

Kvalifikationer
Arbejdsopgaver
Løn

Det er vigtigt at udarbejdelse af årshjul indgår i arbejdet – herunder tidsplaner og deadlines samt møder
med bestyrelsesrepræsentant(er?)
Martin, DGI
Har ikke ladet høre fra sig, så vi forventer at vi fortsat holder møde d. 22.6.
SM ude
Lars Gulmann, Humlebæk har bedt om lov til at leje Hallen i weekenden til SM ude. Bevilget

Næstformanden
SM, frivillighed – Vi var pålagt at afholde 3 runder af junior SM på vore baner. LK mailede forældre til børn
fra klubben, der skulle spille de 3 dage om at indhente kampresultaterne – og gjorde i mailen opmærksom
på, at de IKKE skulle være dommere m.m.

Desværre var det kun Poul – (tak til Poul) der påtog sig opgaven. Pudsigt nok var forældrene til stede
alligevel, da deres børn spillede.
LK har sendt mail til Jakob Vinding – Hovedforeningen med kommentarer til Aaen og Co’s redegørelse, men
JV vil ikke videresende kommentarerne, da ”det alligevel ikke gør en forskel”.
JV har også sendt udkast til aftale om vores brug af Hallen Aftalen er i store træk som vi ønsker den, - dog
tilføjet at Fonden kan opsige aftalen med 2 mdrs. Varsel til 1.1. og gå tilbage til oprindelig afregningsmodel.
LK har tilføjet, at det så også er naturligt at Tennis har samme opsigelsesmulighed. På det andragende er
der endnu ikke kommet svar.
LK orienterede også om at døren i Hallen mellem entrèen og Hallen havde været låst den anden dag og
INGEN havde tilsyneladende en nøgle til låsen. Det er nu aftalt med Keld Fritzbøger, at låsecylinderen tages
ud.
LK træner 5 nye medlemmer, der alle har betalt. De vil gerne fortsætte med træning og Thomas Gullacksen
deltager –måske- i træningen på søndag for at vurdere om de kan indgå på et let-øvet hold, der faktisk
mangler spillere.

Kassereren
Vi er p.t. 301 medlemmer – men ved udgangen af 2016 var vi 374 medlemmer.
Klubbens økonomi lider selvfølgelig under det faldende medlemstal. LV prøver at lave en kørsel, der viser
navne på de ex-medlemmer, der har forladt klubben.
Vi drøftede også arrangementsbetaling/budget og sender info ud, når vi har gravet i det. Men p.t. har vi ca.
210tkr. – hvilket er tilstrækkeligt til løn frem til vi får penge fra udlejning af indebaner.

Seniorafdelingen v Christian Sodemann
Damerne har vundet 2 kampe – heraf en over Helsingør med 4-0
1. herrer har vundet 1 og tabt 2 holdkampe
2. herre – samme resultat
CS rykker for betaling af træningshonorar for seniorer

Juniorafdelingen v Birgitte Gullacksen
Generelt kører holdene godt, men der er en alt for høj mailaktivitet ofte med negative toner.
6.6. åbnedes for tilmelding til kommunal sommercamp . Der er allerede 10 der har skrevet at de gerne vil
deltage. JF er træner.
SL tager en computer med på anlægget og indmelder børnene.
Ind til videre har vi en masse gode resultater til SM. (Vi kender ikke de endelige resultater, da finalestævnet
holdes i weekenden.)

Motionssiden v Ruben Blædel
Reklamekampagnen for voksen og familietennis blev vist 16.000 gange på FB. Martin, DGI foreslået at vi
selv laver en video.
LK spørger de nye medlemmer, hvor de så tilbuddet.
Motionisttræning – meget øvet mandag er fyldt helt op
Tirsdag er der kun 4 på holdet og tilsvarende onsdag. RB overvejer at tilbyde at deltage i træning på
favorable vilkår. RB orienterede om, at vi tilbagebetaler Thomas Bøghs deltagergebyr.
RB orienterede om aflysning af venskabskamp mod Snekkersten. Mette Kastberg og Anni Theilgaard vil
arrangere en ny match.
RB har kontakt til Nivå/Kokkedal og Humlebæk for at arrangere NORD turneringen.
Preben Sørensen, der har overtaget jobbet som koordinator for Torsdags Open er gået til opgaven med
entusiasme – og det virker som om alle er glade for hans måde at gøre tingene på.
Torsdag d. 22.7. og 10.-8. aflyser vi TO grundet turneringer. LK sender mail til PS om dette.

Sponsorsiden v Anders Højer / Stig Lund / Poul Hjorth
Inden 1.7. søger AH om tilskud fra Spar Nord fonden til etablering af Familietennisaktiviteten.
Det blev foreslået at vi inviterer en børnehave til at prøve familietennis. Alle enige om at det er en god idè.
Lokaltelefonen har igen prøvet at sparke liv i en aktivitet – uden at det er lykkedes.
Poul har prøvet at aktivere nogle bekendte og Erik besøgt nogle virksomhedsledere. Nu må vi vente i
spænding på udfaldet.
AH følger op på REMA 1000
LK endnu intet hørt fra Spks. Sjælland.

Klubhus, baner, hal v Preben Theilgaard
Banerne er blevet tromlet ekstra så generelt er de i god stand. Dog er der problemer med linjerne på nogle
af banerne.
En blænder på bane 6 er ”flænset ?”
Et dørhængsel på bane 7 er i stykker.
PT sørger for at bringe ovennævnte i orden.
PT nævnte at det stadig ”halter” med oprydning og anbefaler ansættelse af oprydder.
Kunstgræsbanerne har en del mos og ukrudt. PT skraber mos af banen og sprøjter med ????

PT beder kommunen om at fælde nogle flere træer.
LK bad PT bestille nogle linjesøm og så mangler der tryk på vandslangerne og bruserne i damernes
omklædningsrum er tilkalkede.

Eventuelt

Næste møde – 16. august kl. 19.00

