Referat fra Bestyrelsesmøde i EIF Tennis, torsdag den 15. februar 2018
Tilstede: Christoffer Sodemann (CFS), Svend Kindt-Larsen (SKL), Ruben Blædel (RB), Nis Hartvith (NH), Christian Sodemann (CAS), Lone Bille Grønning (LBG)
Referent: CIS

Dagsorden:

1. Valg af referent
2.Godkendelse af seneste referat
3. Betaling af halleje 2017 og 2018
4. Overgang til Memberlink
5. Skoletennis
6. DGI oplæg
7. Grønne bolde til junior. Og motionisttræning
8. Tennissportens dag 5. maj
9. Eventuelt
10. Næste møde

EMNE

ANSVAR

Godkendelse af seneste referat

Referatet blev godkendt

Betaling af Halleje

Der er aftalt en ordning med Helsingør Kommune mht. betaling af halleje for 2017.
Der er også et oplæg på bordet omkring Halleje for 2018 og fremadrettet, som kan betyde at klubbens
årlige betaling til halfonden bliver mindre. Oplægget skal dog godkendes endeligt af kommunen.

Overgang til Memberlink

Der er overført relevant data fra Klubmodul til Memberlink.Planen er at overgå til det nye system hurtigst
muligt. Ved næste møde vil Nis forestå en gennemgang af Memberlink.
CS opretter Mobile Pay.

Skoletennis

Fra og med uge 8 påbegynder klubben et træningsforløb med 2 stk. 2. klasser fra Grydemoseskolen.
Der indkøbes nye låneketchere gennem DGI. Overflødige genstande bl.a. skabet skal flyttes fra boldrum.
Der skal udarbejdes ”velkomstfolder” til deltagere med træningstilbud, ketchertilbud etc.

DGI oplæg

Generelt gode tilbud, som i højere grad skal kommunikeres ud til emdlemmer.
Klubben har et antal timer til rådighed, som kan anvendes til konsulentbistand. Timerne vil blive anvendt
på et kursus i markedsføring på bl.a. Facebook.

Grønne bolde

Der skal sørges for at træningsbolde holder en vis standard. SKL indkøber grønne bolde.

Tennissportens dag
5. maj

Standerhejsning arrangeres også på denne dato. Talentcamp er arrangeret samme dag. Der skal sørges
for, at der ikke er sammenfald for JF.

Eventuelt

Bestyrelsen skal undersøge muligheder for at anvende/udleje hallen om sommeren.
Klubben vil forsøge at sælge sponsorbannere på banerne til virksomheder i lokalområdet. Der vil blive
sendt nyhedsbrev ud omkring sponsorbannere til medlemmer. Ruben laver foldere.

Næste møde

22. marts 19.30 @DISPUK (NIS)

SKL, LE

NH
SKL, NH, RB

CIS

SKL, JF
(+trænerudvalg)
CAS, CIS

