Referat fra Bestyrelsesmøde i EIF Tennis, torsdag den 5. oktober 2017
Tilstede: Christoffer Sodemann (CS), Andreas Ilsøe Mikkelsen (AIM), Svend Kindt-Larsen (SKL), Ruben Blædel (RB), Lone Dahl (LD), Nis Hartvith (NH), Karin
Kindt-Larsen (KKL), Karin Lykkegaard Hjorth (KLH), Joachim Föller (JF)
Afbud: Christian Sodemann (CSO), Poul Bisgaard Hjorth (PBH)
Referent: CS
Dagsorden:
1. Referent
2. Godkendelse af sidste referat
3. Økonomi & Budget status
4. Status for trænerteam
5. Fredags Drop in – ”happy hour” – ”Open Court”
6. Salg af sidste indendørsbaner
7. Puslinge/Mini status
- Hjælpetrænere
8. Junior status
- Evaluering af klubmesterskab og sommerafslutning
- Mentorprogram
- Coach uddannelse – Susanna & Silke
- Camps efterårsferie – udmelding/invitation
9. Senior status
10. Motionist status
11. Klubmesterskab og sommerafslutning i fremtiden
12. Klubfest
13. Tildeling af pokaler
14. Voksenintro – Familietennis – hvem skal træne?
15. Båstad camp – tidsplan
16. Tennis camp/ tennisrejser
17. Kommune camps – Medlemstilbud/træning
18. Skole projekt – potentialer for samarbejde med Espergærdes skoler
19. Kommunikation til offentlige medier
20. Status - Klubmodul/Memberlink – Nyt IT/ evt. etablering af udvalg
21. Sponsorer – Funding - Forhandling med Kommunen
22. Årshjul for tilskud og aktivitets-/handleplan
23. Evt.

EMNE

ANSVAR

BESTYRELSEN
Referat fra seneste møde

Godkendt

Økonomi- og Budgetstatus

Det nuværende betalingsmodul giver nye og eksisterende medlemmer
problemer.
CS vejleder ift. indmeldelse og betaling af træningsgebyr.
CS opretter de manglende betalingsmoduler på hjemmesiden.

Klubmodul/Memberlink

Klubmodul er opsagt pr. 30/9 2017 og erstattes af memberlink. Dette sker
grundet systemets manglende brugervenlighed.
Udvalg vil nu forberede overførslen af medlemmer, baner, hold etc. til
memberlink.

CSO

LD
NH, AIM, CSO

KLUBBENS MEDLEMMER
NH/KKL/Festudvalg

Klubfest

Afholdes 28. oktober. Der skal sørges for, at der er varme i klubhuset. Kontakt
Flemming.

Fredags drop in

Hver fredag 20-22 arrangeres der drop in, hvor medlemmer kan betale 25 kr. for
at spille på kryds og tværs. Arrangementet er åbent for alle. Der skal dog
koordineres med holdkampe, som ligger fredag aften.

RB

Spar nord hallen

Urene i hallen skal udskiftes/repareres.

NH

Samarbejde med Snekkersten

For at få solgt de resterende indendørsbaner, er Snekkerstens medlemmer
blevet tilbudt at leje sig ind i hallen på de ledige banetider. Dette kan ske mod at
betale et nedsat vinterkontingent på 250 kr. (Normalt 500 kr.)

CS

Tenniscamps/Tennisrejser

Der skal dannes et udvalg, som skal beslutte rammerne/mulighederne for
tenniscamps både i DK og udlandet, som henvender sig til alle klubbens
medlemmer.

KLUBBENS TRÆNERE

JF/CS/RB

DEADLINE

Nye trænere

Jackie Chmielewski er ansat til at varetage træningen hver 2. lørdag. Jackie er
professionel træner med erfaring fra en række danske og svenske klubber. Flere
af klubbens juniorspillere deltager i trænerkurser denne vinter, med henblik på
at blive inddraget i trænerteamet.

Trænersammensætning og behov Grundet klubbens økonomi, er der foretaget besparelser på trænerudgiften ift.
sidste sæson.
Workshop

JF arrangerer workshop med trænere i efterårsferien.

CS/JF/SKL/CSO

CS/JF/SKL/CSO
JF

MOTIONIST-AFDELINGEN
Træning

Der søges nybegyndere til søndagstræningen. CSO varetager træning.

Formiddagstræning

Muligheden for at oprette et motionisthold om formiddagen på en hverdag skal
undersøges.

CSO/RB

SENIOR-AFDELINGEN
Klubmesterskaber
Standerhejsning

Formatet skal gentænkes. Der har fra medlemmer været efterspurgt en samlet
finaleweekend.
Formatet skal gentænkes.

Alle
Alle

JUNIOR-AFDELINGEN
JF

Klubmesterskaber

Formatet skal gentænkes. Pokaler for årets spiller/træner uddeles til
juleafslutning.

Sommerafslutning

Forløb godt. Tak til de frivillige. Fremadrettet skal vi være tidligere ud med
invitation.

Nye medlemmer fra Kommunecamp / Kids Ten

Der arrangeres gratis event i efterårsferien, hvor medlemmer og potentielle
medlemmer kan modtage træning i hallen. Arrangement skal "skubbes" via
facebook.

RB, JF, AIM

Mentorprogram

De juniorer der er motiveret for det, skal have mulighed for at træne med
spillere fra seniortruppen. Bred opbakning fra 1. og 2. holdet. Kan placeres
lørdag aften.

JF, CS, SKL, AIM, CS

Familietennis

Fem familier er tilmeldt. Flere skal tiltrækkes gennem facebook og andre opslag.

PBH/RB/CS

Coach uddannelse

Der er bevilget træneruddannelse til to juniorer med fondsmidler. Joachim
afholder desuden et coachforløb målrettet hjælpetrænerne i efterårsferien, for
at udvikle deres kompetencer.

JF

Elitesamarbejde med Helsingør

Elitemøde med Helsingør kommune d 11. okt

CS/PBH/SKL

Et udvalg fra bestyrelsen afholder møde med Halfonden d. 10. oktober, hvor der
skal drøftes pengestrømme mellem kommune og Halfond, banepriser og de
generelle rammer for samarbejdet.

SKL/CS/CSO

HALFONDEN
Møde m. Halfonden

SPONSORER/TILSKUD/FUNDING
Bannere

Der er kontakt til en bannerproducent, der tilbyder fordelagtige priser på
bannere + tryk. Nye sponsorer skal skaffes til udendørssæsonen.

ANDRE OPGAVER
Skoleprojekt

SKL har en positiv dialog med Espergærde Skole(rne). Der arbejdes for at
etablere et samarbejde, hvor klubben kan tiltrække nye medlemmer, ved at give
skolerne adgang til klubbens faciliteter i skoletiden.

Tidspaln for båstadscamp

Bestyrelsen tager for egen regning til båstad for at arbejde dybere ned med
emner i relation til klubbens strategi og fremtid.

Kommunikation

Klubben kan gøres mere synlig udadtil, hvilket både kan være med til at
fastholde og tiltrække medlemmer - Vi skal huske at fortælle de gode historier.
Der tænkes videre i en kommunikationsplan

SKL/PBH/NH/RB

Evt. Dato for næste bes. møde

Der skal stå i referatet hvornår næste bestyrelsesmøde er berammet Medlemmer må gerne sende emner til formanden som ønskes behandlet på
bestyrelsesmødet eller bare input til klubarbejdet.

Punkter til næste møde

KKL koordinerer dagsorden - KKL modtager løbende emner til næste møde

KKL

Der laves et årshjul for alle aktiviteter i klubben, herunder tilskud der skal søges

KKL/NH/KLH

Der laves en organisationsplan - hvem har hvilken rolle - både til intern brug og
en som formidles på klubbens hj. Side

LD/KKL

Der udarbejdes en" Nice to have" liste over tiltag der skal finansieres eksternt. Ex KKL
lys på banerne, mere banekapacitet, renovering af klubhus osv - Indsatser som
skal fondes og som ikke kan finansieres gennem driftsbudgettet

