Espergærde Tennisklub
Bestyrelsesmøde 12. april kl. 19.30
Tilstede: Christoffer Sodemann, Svend Kindt-Larsen, Lene Grønning, Christian Sodemann, Ruben Blædel og Nis
Hartvith.
1.

Valg af referent

Ruben valgt som referent
Christoffer som ordstyrer

2.

Godkendelse af
sidste referat

3.

Status fra
Kassereren

Sidste referat blev godkendt, der var enkelte poster vi gerne ville følge op på og
de blev henvist til punkter under nuværende dagsordenen.
a.

Regnskab 1 halve sæson

NH/LG

Gennemgang af regnskab for første halve år: Lene og Lone havde
udarbejdet en oversigt over perioden 1.10.17 til 31.3.18. Den
reducerede halleje 2018 og det halve års eftergivne halleje 2017 gør
at klubbens økonomi i forhold til det budgetterede ser positivt ud.
Endvidere ser likviditeten fornuftig ud og skulle ikke skabe problemer.
b.

Kontingent status, ubetalte og udmeldt
Der er 281 aktive medlemmer i klubben, efter at vi har filtreret
proforma-test-dobbelt- og dummy medlemskaber fra.

4.

Planlægning

c.

De ubetalte medlemskaber har modtaget 1. rykker. Dem der endnu
ikke har betalt, vil modtage 2 rykker snarest – i den vil der varsles en
tredje rykker hvori det vil blive meddelt medlemmet at betales der ikke
inden 5 hverdage vil det blive betragtet som en udmelding af klubben.
Der vil i 2. rykker blive opfordret til at kontakte kassereren hvis man
har problemer med at betale.

d.

Der er 35 udmelding af klubben herunder et par der ønsker et passivt
medlemskab

e.

Der arbejdes på en skabelon til en løbende likviditets/driftsbudgets
rapportering til bestyrelsen ud fra de værktøjer der ligger i
memberlinksystemet. (NH/LG)

f.

Nyt budget for 2018/19 lægges ca. 1½ måned før
regnskabsafslutning.

a.

Der oprettes et skema for juniorerne på memberlink og Poul/Nis
sender invitation til juniorerne – når de har meldt sig får JF kabalen til
at gå op. Herefter får de enkelte juniorer regning fra systemet på de
timer de har fået tildelt – dette sker via etiketsystemet i memberlink
således at der ikke skal oprettes et utal af hold for hver
timekombination.

b.

Christian og Ruben og Christoffer udarbejder træningsoversigten med
timeforbrug og der bliver snarest sendt invitation ud til motionister for
sommersæsontræningen. Prisen bliver lavere end sidste år og vi
håber at kunne fylde flere hold så mange får glæde af den gode
træning.

c.

Nis flytter ”indmelding” op på hjemmesiden så det er noget der kan
ses som det første når man besøger EIF-Tennis.dk

d.

Christoffer og Lene / Ruben laver en tekst til hjemmesiden om hvad
man får for et medlemskab og hvad man får mulighed for at tilkøbe når

Udendørstræning
og memberlink

CS/RB

man er medlem af klubben.

5.

Banepleje

a.

Tromle. Christoffer har forhandlet med kommunen og klubben får nu
vores egen tunge motortromle som kommunen køber af HP-Tennis –
Dette skulle gerne bidrage til bedre baner.

b.

Vi får en dygtig baneplejemand ud d. 23. april kl. 18.00- 19.30 som
giver os et kursus i pleje og vedligehold af banerne. Alle er velkomne
at møde op og blive klogere på hvordan de med enkle midler løbende
kan være med til at gøre banerne bedre at spille på.

alle

Vi slutter af med en sandwich i klubhuset.

6.

Standerhejs og
tennissportens
dag

c.

Svend tjekker vandingssystemet sammen Christian i god tid inden den
23 således at en evt. VVS kan tilkaldes hvis der er brug for det.

d.

Arbejdsdag. Søndag den 29. april kl. 10.00 til ca. 12/13 sætter vi
bannere op og gør anlægget klar – alle opfordres til at give et nap
med – vi sørger for lidt kaffe og kage.

e.

Nis indkøber Strips der er stærke nok og UV bestandige til at
ophænge bannerne med.

f.

Der sendes invitation ud til ovenstående og der sættes en seddel op i
hallen.

g.

Nis er i kontakt med Kommune om de to kunstbaner med henblik på at
kommunen drager omsorg for at de bliver sikre at spille på

a.

Standerhejsning bliver den 5. maj. Vi indleder dagen kl. ca. 10.45 hvor
der bliver aktiviteter for både juniorer, seniorer og for de nye
medlemmer der kommer i forbindelse med tennisportens dag – Der
bliver udsendt program for dagen til alle medlemmer.

b.

Der oprettes et event på FB

c.

NIS sætter ”husk Standerhejs 5. maj øverst på hjemmesiden”
Christoffer forbereder tale og velkomst
Joachim, Jackie m.fl. skal have tildelt roller så de er på
Bestyrelsen skal være klædt på til at hjælpe nye såvel som
eksisterende medlemmer med at komme i gang.
Frivillige findes til hjælp på dagen og kagebagning etc.
Nis tager sig af vand, brød, sennep og ketchup
Svend tager sig af pølser fra øko-kurt, evt. en barista og tager kontakt
til HEAD med henblik på salg af udstyr på dagen.
Der arbejdes videre på koncept via mail mellem
bestyrelsesmedlemmerne – samt en nødplan hvis det regner
Alle baner bookes 11-15
Banerne 4-5 til juniorerne i tidsrummet kl. 11-15
Banerne 1-3 + 8 til seniorer i tidsrummet kl. 11-15
Bannerne 6-7 til voksen intro 11-15

alle

Banerne 1-5 bookes fra 15-19 til talent dag
7.

Sponsorer

Der er nogle spændende sponsorater på vej, der arbejdes fortsat og alle
klubbens medlemmer opfordres fortsat til at sprede budskabet om de gode og
billige muligheder der er for at blive eksponeret vi banner/læhegns annoncering
overfor klubbens medlemmer og de mange besøgende ved de store
turneringer

8.

Turneringer

I forbindelse med de tre store turneringer skal der indkøbes præmier og findes
frivillige – se pkt. 9

9.

Skemaer til
frivillige

Nis spørger Stig der lavede sidste års skema om en kopi vi kan bruge til
skabelon – Der laves skemaer til opsætning i hal og klubhus og der oprettes
skemaer i memberlink så folk kan melde sig til turneringsledere, kaffepusher og
kagebagere mm således at vi kan sikre at turneringerne bliver en god oplevelse
for de besøgende.

10

Evt.

a.

Vi har fået en henvendelse vedr. en app der kan giver gæstespillere i
klubben – vi ser positivt på det og følge udviklingen.

b.

Vi kan søge kommunen vedr. tilskud til træner uddannelse

c.

Der indkøbes matas gavekort til frivillige unge-trænere

d.

Vi har på opfordring oprettet muligheden for et passivt medlemskab
dette koster 200 kr./år

SKL/
Alle

NH/RB

