Kort referat af møde 22.6.17 med Martin Olson, DGI
Han opfordrede bestyrelsen til at besvare den udsendte test, hvor besvarelserne efterfølgende danner
grundlag for en intern debat.
Anbefalede at
•
•
•
•
•
•

•
•

hjemmesiden IKKE alene viser billeder af glade teenagere med medaljer/pokaler.
Vi fokuserer på + 60 medlemmer og juniorer
Vi overvejer et samarbejde med nærliggende klub med tilsvarende profil (f.eks. Helsingør)
Bestyrelsen forholder sig til privattimer. Det KAN være ødelæggende.
Vi ser på muligheden for mentorordninger
Vi ikke fokuserer på elitebørn, der ikke er elite. Han pegede på Hørsholm, hvor juniorer placeres på
på et meget bredt udviklingstrin men hvor den enkelte junior, der har viljen og evnerne kan
tilbydes en plads i ”kirketårnet”
Vi taler med ham inden ansættelse af træner
Vi leder efter en ”ildsjæl” på 30-35 år, hvor bestyrelsen overbevises om, at han har lyst til at være i
klubben i mange år.

Vi drøftede privattimer og MO pegede på, at flere og flere klubber ikke accepterer privattimer – eller også i
et stærkt begrænset omfang, f,eks.
•
•
•
•
•

Kun til + 40/45 spillere
Altid købes gennem klubben
HVIS privattimer er til juniorer, skal der være 2 eller 3 juniorer på banen samtidig.
Max. 5 ugentlige privattimer til samme træner
Spiller og træner sammen booke bane – og IKKE i prime time

I forbindelse med bestyrelsens møde med Martin fra DGI holdtes efterfølgende et kort bestyrelsesmøde,
hvor eneste punkt er drøftelse af trænersituationen i forbindelse med at JF har fremsat et krav via sin
advokat.

Referat fra bestyrelsesmøde i EIF Tennis 22.6.2017
Tilstede: BG, LK, LV, AH, PT, RB- samt PB – afbud fra SL og CS
BG redegjorde kort for forløbet, bl.a. i forhold til evt. egen opsigelse. JF havde ønsket at komme tilbage
senest slutningen af sidste uge, men havde overrasket ved at offentliggøre sin opsigelse for juniorer,
seniorer og motionister allerede om mandagen.
JF har fået en advokat til at fremsætte et økonomisk krav. Bestyrelsen er i dialog med vores advokat og
bevilgede penge til denne.
BG indskærpede endnu en gang betydningen af tavshedspligt. ALLE ACCEPTEREDE.

SL har rundsendt arbejdsgruppens oplæg til ny trænerprofil.

Alle bedes senest mandag d. 27. juni kommentere oplægget til SL
- og hvis du ikke har kommentarer – så send en mail om, at du er
enig.
Efter at Ruben havde oplyst bestyrelsen om ”udvidet bestyrelsesansvar”, var der enighed om at
bestyrelsen ikke skulle forpligte klubben økonomisk i relation til ny træner før end situationen om kravet
fra JF er løst.

Når oplægget til trænerprofil er færdigt, udarbejdes oplæg til annonce.
lk

