Espergærde Tennisklub
Bestyrelsesmøde d. 22. maj 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 og ordstyrer

2.

Godkendelse af
sidste referat

Sidste referat blev godkendt.

3.

Træningsgebyrer
og juniortræning

Af de mange juniorer på sommersæsonens træningshold er der relativt få
der reelt har tilmeldt sig og færre der har betalt. Den mail
memberlinksystemet har sendt ud med tilmelding og betalingslink har ikke
fungeret efter hensigten hvorfor der nu udsendes en faktura til de enkelt så
de bliver registreret i forbindelse med betalingen – der er +70 juniorer der
har tilmeldt sig. Fremadrettet vil denne fremgangsmåde blive anvendt. Nis
og Lene arbejder sammen om det og det kontrolleres ud fra seneste excel
ark fra Joachim

LG/NH

4.

Status, Økonomi
og medlemmer

Likviditeten ser fornuftig ud og umiddelbart er kassebeholdningen 100.000
over hvad den var sidste år.

LG

Der mangler en konto for motionisttræning inde i sommersæsonen således
at de indtægter konteres på en måde at det give bedre overblik.
Der er solgt motionisttræning for ca. 35.000 + voksenintro
Til næste møde ved vi hvor stort et beløb der kommer ind på
Juniortræningen.
Kristi-himmelfarts-turneringen var en succes med mange tilmeldte
Der vil blive sendt en opfordring ud til klubbens medlemmer at melde sig
som frivillige til klubbens to øvrige turneringer i uge 30 og 32, da Kristihimmelfarts-turneringen blev løftet af meget få mennesker med meget
lange vagter.
Til næste møde laves en opdatering af udgifter til træning pr.
udendørsmåned så vi har den til den fremad rettede budgettering.
Antal betalende medlemmer er lige nu 314
Efter 5. juni må vi sende materiale ud vedr. ”skole-camps”
5.

DIF
Foreningspulje

6.

Sponsorer

DIF (Dansk Idræts Forbund) har tre puljer man kan søge – en løbende og
”først til mølle” med beløb op til 25.000 – en pulje med beløb op til 100.000
hver den første i måneden (undtagen 1.jukli og 1. december) og en op til
500.000 med deadlines: 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november)
Bestyrelsen har fået regelsæt, tips mm. og går i brainstorm mode til næse
møde.

alle

Der har været et flot salg af banner/læhegn til sponsorer og af klubskiltet –
sammenlagt har der været et salg på ca. 55.000 kroner. Der sendes
fakturaer ud til sponsorerne inden udgangen af maj måned. Akuart der har
produceret bannerne udsender fakturaerne og klubben får tildelt sin andel.

SKL

Nis laver sammen under menuen ”køb reklamebannere” på klubbens
hjemmeside en liste over alle klubbens sponsorer.

NH
RB

Endvidere arbejdes der på at gøre nyhedsmails fra memberlink mere
læsbare
Nis mangler nogle logo’er i høj opløsning til hjemmesidens slide-show
7.

Nøgler

Der laves et sæt nøgler til Ruben til teknik-rum, boldrum og
redskabsrummet.

Christian

8.

Skur til tromle

Ruben køber i første omgang i ”bil-pressening” i thansen el. biltema som
kan puttes over tromlen – den låses fast på bane 4 ved dommerstolen. På
sigt søges kommunen om et skur

RB

9.

Wannasport APP

Christoffer skaffer materiale fra wannasport om deres bookingsystem,
priser, afregning mm. Så vi til næste møde kan tage stilling til om vi vil
indgå i et samarbejde.

Christoffer

10.

Banepleje

Ud over den uundværlige frivillige banepleje som klubbens medlemmer
udfører, så har Jackie tilbudt at se til banerne og udbedre problemer hen
ad vejen. Vi aflønner Jackie – 1-2 timer om ugen i forbindelse med dette.

Christian
Christoffer

Christoffer bestiller et sæt af et nyt brusehovedsystem der skulle give en
bedre vanding – virker dette bestilles til alle slanger
Christoffer rykker HP for rødt grus og der bestilles koste vi har fået
bevilliget. Der undersøges om koste-underdelen kan skiftes ud eller om
hele kosten skaludskiftes. Christian tjekker op på hvor mange koste vi
mangler.
11.

Bøjlebeslag
minitennis net i
hallen

Der er indkommet i forslag om at mini-tennisnet i hallen bliver hængt op i
nogle beslag. Bestyrelsen vurderede at dette ikke kan gennemføres uden
at det vil udgøre en risiko for personskade hvorfor mini-tennisnettene
fortsat vil stå for enden af banerne. Nis og Svend ser på indretning af
hallens boldrum og opsætning af hyldeknægte og andet til udstyret

12.

Kristihimmelfarts
turneringen

Turneringen var en succes – se pkt 4 – dog gav bonusrunden en del
administrativt bøvl og bestyrelsen vurderede at der fremadrettet ikke skal
tilbydes bonusrunde. Det betyder at indtægten på tilmeldt spiller falder fra
250 til 200 kroner.

13.

Sjællands
mesterskaber

Vi skal stille 4 baner til rådighed for sjællandsmesterskaber 9. og 10 juni
hertil skal vi stille med en turneringsleder der vil blive aflønnet af SLTU.
Christoffer kontakter direkte egnede til opgaven.

NH/SKL

Christoffer

Ruben kontakter PS vedr. trøjer med tryk.
14.

Ny turneringsform
for motionister

Hen over sommeren vil et nyt turneringskoncept for klubbens medlemmer
se dagens lys. Tovholdere bliver Peter Jørgensen og Ruben Blædel. Der
laves pulje med op og nedrykning – Komplet oversigt, regler tilmelding mm
sendes snart ud. Kampene må ikke afvikles mellem kl. 16 og kl.19 på
hverdage og der opfordres at flest mulige kampe afvikles i weekender.

RB + PJ

15.

Sommerfest

Der afholdes en stor sommerfest for klubbens voksne medlemmer d. 30
juni fra kl. 15.00 – der startes med tennisspil på kryds og tværs hvorefter
der spises god mad mm. og afsluttes med dans deltager gebyr 150 ”allinclusive" – Christoffer kontakter festudvalg.

Christoffer

Nis hjælper med at sende invitation ud primo juni
I forbindelse med junior-camps i starten af sommerferien skal der
arrangeres et festligt indslag med spisning, hygge og sjov – dette punkt
behandles på næste møde.

16.

Vandforbrug

Christian har haft en dialog med halinspektøren omkring vandforbruget til
natvanding af banerne. Han har spurgt til et computerstyret
vandingsanlæg. Dette vil vi se på - måske der er en miljøpulje der kan
søges hvis et sådan system kan spare på vandet uden at det går ud over
banernes kvalitet. Det undersøges

17.

Indendørssæsonen
faste baner

Vi skal være på forkant med fordeling af baner mm i forbindelse med
indendørssæsonen – dette punkt tages op på næste møde

18.

Generel info om
klubben

Nis og Ruben vender Lenes forslag til en generel informationstekst om
klubben til nye medlemmer og der laves materiale til hjemmeside og til en
lille folder

19.

Næste møde

14.06-2018 kl. 19.30 hos Lene

Christian

NH/RB

