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Emne:

Noter:

Ansvarlig

Referant
Godkendelse og
gennemgang af
referatet fra sidste
møde

Lene
Overblik over træner udgifter – pr. mrd. og pr. hold.

Lene
Lene &
Chr.

DIF-projekt puljen – skal vi byde ind, og med hvad?
Der er mange penge i puljen, men også mange
potentielle kandidater.
Vi skal lave et seriøst gennemarbejdet forslag, hvis vi
skal have en chance.
Forslag: 1 padel-bane 😊😊. (Keld Fritzbøger har
muligvis nyttig viden mht. mulig beliggenhed.)
Forslag til projekter – alle er velkomne.
C&C finder frem til den optimale vande-teknik mht.
Slanger og brusehoveder.
Boldrum – indretning.

Aug mødet
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Økonomi og medlem
status
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EIF
hovedbestyrelsesmøde
i juni
Wannasport
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Turnering i uge 32
(6.-12. aug.)
For juniorer

Klub Trøjer?
Ny klub turneringsform – for motionister og evt.
seniorer. Ruben og Peter J. sender info ud.
Til regnskabet – vi ønsker at kunne skelne motionist
træning sommer fra vinter. Inde / ude er ikke præcist
nok.
Medlemstallet er pr. udgangen af juli 315.
Vi har fået 68 nye medlemmer siden sæsonstarten.
Medlemstallet er stabilt – og udmærket.
Vi har nu kun få udestående / ubetalte fatura. Lene
samlet løbende op med rykkere.
Vi giver IKKE rabat på medlemskontingent. Dog får
medlemmer, der melder sig ind efter 1. oktober 50%
rabat.
Økonomien ser OK ud – ifht. Budgettet. Vi har nået
budgettet for kontingenterne.
Sommer camps ser ud til at give de forventede
indtægter.
Lene deltog på Tennisklubbens vegne. Se referat
andetsteds.
Wannasport – er sat i gang. De har 2 medlemmer de
kan booke på. Er integreret til ML.
Vi mangler i høj grad turneringsledere og hjælpere.
Tilmeldingsfristen er ult. Juni.
Ruben og Gertrud – tilbyder deres hjæp til praktikken.
Generelt ønsker bestyrelsen i den grad et ”junior”udvalg. Meget gerne forældre til juniorer, der vil

C&C
Nis og
Svend
Ruben
Ruben
Lene
Lene

Chr.
Alle
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Indendørsturnering
SLTU i vintersæsonen.
DGI konsulent timer

hjælpe med at initiere, og gennemføre div. Junior
aktiviteter.
Vurderes ikke at være relevant for os.

Vi har en pænt antal konsulenttimer tilgode, hos DGI /
tennis.
Emner – der kunne være relevant:
Markedsføring via, og brug af Sociale media
Hvordan engagerer man flere frivillige i klub arbejdet
Ideer til at tiltrække nye medlemmer
Optimering af vores site
Slåmuren og
Trænger til en kærlig hånd / vedligehold.
minitennis banen
Christoffer indkøber et middel hos HP-tennis,
Vi må selv finde ressourcer til at fixe det.
Memberlink
Vi oplever nogle uhensigtsmæssigheder i ML. Vi får Nis
uhensigtsmæssigheder. til at se på det – evt. finde alternative løsninger,
og/eller bringe ønsker videre til leverandøren.
Turnerings tilbud for
Der findes en del tilbud til juniorer fra
juniorer
Tennisforbundet – om turneringer m.v..
Vi vil gerne formidle info til børn og forældre om de
tilbud.
Deltagelse fra vores medlemmer vil kræve, at nogen
forældre vil engagere sig – i koordinering og sikkert
også transport m.v..
Bestyrelsen arbejder videre med dette.
Sommerfest
Christoffer kontakter Per og Ulla Mikkelsen. Vi håber
at finde en dato sidst i august. Vigtigt vi melder datoen
ud tidligt, så folk kan sætte kryds i kalenderen.
Eventuelt:
Ruben: Nord turnering med Humlebæk – 19. aug.
Banedag planlægges – inden uge 30. C&C melder ud.
Junior-arrangementer fælles med andre
sportsforeninger i området – lyder som en rigtig god
ide. Chr. samler op på ideen.
Hjemmesiden
Vi ønsker os at gennemgå siten: hvad vi de
informationer brugerne har behov for? Er info klare og
tydelige?
Måske har DGI / tennis noget erfaring. Til pkt. xxx

Banefordeling –
indendørs sæson 18-19

Posen skal ifgl. Planerne rystes i år. Dvs. alle får lige
adgang til at booke alle tider.
Vi overvejer om vi skal viske tavlen ren hver år.
Punktet skal på næste møde.

Bestyrelsen
– til
efteråret

Christoffer
Nis
Bestyrelsen

Christoffer

C&C
Christian
Nis / Lene /
? har vi et
medlem,
der er ferm
til det –
hører vi
meget
gerne fra
dig.
Christoffer

