Referat fra Bestyrelsesmøde i EIF Tennis, torsdag den 18. januar 2018
Tilstede: Christoffer Sodemann (CFS), Svend Kindt-Larsen (SKL), Ruben Blædel (RB), Nis Hartvith (NH), Christian Sodemann (CAS), Poul Bisgaard Hjorth (PBH), Lone Bille Grønning
(LBG)
Referent: CS
Dagsorden:

1. Valg af referent
2. Godkendelse af sidste referat
3. Konstituering af bestyrelse
4. Kassererposten
5. Skoletennis
6. Status juniortræning
7. Juniorudvalg
8. Banepleje
9. Frivillige til sommerturneringer
10. Emigrering af memberlink
11. Martin fra DGI (ca. 20.30)
a. Kort snak om DGI tilbud
12. Næste møde

EMNE

ANSVAR

Godkendelse referat

Referat blev godkendt på betingelse af, at klubbens medlemstal (326) skal fremgå af referat. Udover de 326
fuldgyldige medlemmer, har klubben 37 juniorer, som er indmeldt med nedsat kontingent som følge af et
sommercamp tilbud. Da disse juniorer ikke har betalt fuldt kontingent, er de ikke tilskudsberettiget og bør derfor ikke
inkluderes i klubbens opgørelse af medlemstal.

Konstituering af bestyrelse

SKL genvalgt aom næstformand.

Kassererposten

Lene Bille Grønning er konstitueret som kasserer, og vil varetage kassererposten frem til næste generalforsamling,
hvor hun formelt kan vælges ind i bestyrelsen. Tidligere kasserer Lone Dahl bistår med vejledning i
overgangsperioden.

Skoletennis

Der vil køre to skoletennisforløb i foråret med elever fra skoler i Espergærde.
Det skal undersøges, hvor mange passende låneketchere vi råder over, så vi kan sørge for, at vi har tilfredsstillende
udstyr til de, der gerne vil prøve at spille tennis.

Status på træning

Trænerudvalget holder statusmøde med Joachim om den første halvdel af indendørssæsonen. Boldfordeling skal
vurderes. Motionisttræningen skal have nye bolde oftere.

Juniorudvalget

Juniorudvalget vil foreløbigt høre under trænerudvalget.

Banepleje

Henvendelse til Helsingør Kommune vedr. Vandere, koste etc.
Bestyrelsen henvender sig til medlemmer med henblik på at engagere frivillige i arbejdet med vedligeholdelse af
udendørsbanerne.
Der skal ligeledes udarbejdes en tidsplan for

Sommerturnering

Vi søger om 4 sommerturneringer og henvender os efter frivillige

Martin fra DGI

Martin Olsson fra DGI præsenterede et oplæg til bl.a. at fortsætte den vækstaftale, som klubben har med DGI.
Klubben kan trække på gratis konsulentbistand til rådighed, bl.a. til rådgivning om strategiarbejde, kommunikation og
facebookkampagner.
Vi skal være opmærksom på klubben omskiftningsprocent af klubbens medlemmer. Dette viser klubbens evne til at
fastholde medlemmer. 10-15% er normen.
DGI/Bevæg dig for livet kampagnen kan levere gratis materiale til tennissportens dag. Sørg for, at eventet falder
sammen med standerhejsning.
DGI kan også levere ketchere og bolde til fordelagtig pris ifm. projekt bevæg dig for livet.
DGI kan også bidrage til skoleforløb. Klubber vil modtage dette tilbud snarest.

Memberlink

Regnskabsdel skal flyttes fra Klubmodul til Memberlink hurtigst muligt. LBG, NH og LD koordinerer.

Tennissportens dag

Klubben skal melde sig til hos Dansk Tennis Forbund og påbegynde forberedelse. Da eventet ligger d. 5. maj, bør vi
sørge for at det falder sammen med tanderhejsning.

Eventuelt

Hvad kan klubben tilbyde juniorer som aktivt repræntere klubben i turneringer på nationalt plan.
En mentorordning skal oprettes, evt. som fællesarrangementer.

Næste møde

15 februar kl. 19.30 hos SKL

CFS, SKL

Trænerudvalget
CFS, SKL, CAS, PBJ

CS

CIS, CAS
Alle

NH, LBG, LD

Trænerudvalg
CFS, SKL, CAS, PBJ

