EIF Tennis
Bestyrelsesmøde 18.09.2018
Dagsorden
Tilstede: Christoffer Sodemann (CFS), Svend Kindt Larsen (SKL), Christian Sodemann (CAS),
Lene Grønning (LG), Nis Hartvith (NH)
Ikke tilstede: Ruben Blædel (RB)

1) Referent

CFS tager referat

2) Seneste referat

Ingen bemærkninger

3) Øget samarbejde CFS kontakter Helsingør TK med henblik på at etablere et øget CFS
Espergærde/Helsi samarbejde mellem de to klubber mht. træning,
ngør
holdturnering, arrangementer etc.
4) Trænerkurser

Der skal følges op på udgifter til trænerkurser med henblik på
næste års budget.
Tilskud til trænerkurser undersøges.

LG

5) Banepleje

For at undgå bløde baner næste sommer, tager vi kontakt til
den bane ansvarlige i Birkerød TK med henblik på at optimere
klargøringen af grusbanerne til næste sæson.
CFS er i dialog med Helsingør Kommune om en forbedret
klargøring af grusbanerne.

CAS
CFS

6) Nedluknings dag,
grusbanerne

Afholdes søndag d. 14. oktober kl 10
Der skal forberedes opgaveliste til de fremmødte.
Hjælp fra medlemmer efterspørges.

CAS
NH

7) Projekt- og
opgavestyring

Fælles mappe til EIF bestyrelse på google docs. Skabelon til
Årshjul oprettes. Bestyrelsesmedlemmer kommer med input.
Der oprettes evt. ideer/forslag, som selvstændige
dokumenter, så det er lettere at overskue kommunikationen.
Kommunikationen går tabt ved brug af e mails.

CFS

8) Tilskuds møde i
Helsingør
kommune

Aktivitetstilskud nedlægges og lægges ind i medlemstilskud.
Der skal aflægges regnskab for de aktiviteter for medlemmer
under 25. Eks. Udgifter til trænere for skoletennis.
Udviklingspulje, muligvis etablering af minitennis.
SKL kontakter Helsingør Kommune.

SKL

9) Tilmelding,
styring og
opkrævning for
motionist- og
juniortræning
10) Leje af baner til
andre klubber
11) Tovholdere/ansv
arsfordeling

12) Skriv til
medlemmer

Der oprettes trænerlister til kasseren mht. junior og
seniortræning. (CAS + RB + JF)
Kontakt til voksen intro-spillere mht. beslutning om
medlemskab. (CAS)

CAS
RB
JF

Der åbnes op for, at spillere fra andre klubber kan reservere
de resterende tider i hallen mod at betale vinter kontingentet.
Udsendes i uge 41.
Der er brug for at lave en konkret ansvarsfordeling evt. som
en del af årshjulet.
Bestyrelsen skal sætte tid af til at oprette dette, gerne en
weekend. Budget 2018/19 kan laves samtidig.
(10-11.november?)

NH

CFA
+
Alle

13) DGI

Formandens tanker på den forgangne sæson udsendes til
CFS
medlemmer. Sammen med formular, hvor medlemmer kan
tilmelde sig forskellige arbejdsgrupper.
Nye mødedatoer for SoMe seance forespørges fra DGI Martin.

14) Klubfesten

Ruben kan bidrage med musikanlæg.

15) Evt.

Træningsplanlægning foretages af CFS, CAS, SKL, JF snarest
efter endt tilmelding.
Et potentielt nyt bestyrelsesmedlem har meldt sin interesse.
Han inviteres til næste møde og sættes på
mailkorrespondance. (CFS)
Aftales pr. mail

16) Næste møde

CFS
CAS
SKL
JF
RB
Alle

