Referat fra Bestyrelsesmøde i EIF Tennis, torsdag den 21. september 2017
Tilstede: Christoffer Sodemann (CS), Andreas Ilsøe Mikkelsen (AIM), Svend Kindt-Larsen (SKL), Christian Sodemann (CSO), Ruben Blædel (RB), Lone Dahl (LD), Nis
Hartvith (NH), Karin Kindt-Larsen (KKL), Poul Bisgaard Hjorth (PBH), Karin Lykkegaard Hjorth (KLH), Joachim Föller (JF)
Referent: KLH
Dagsorden:

1) Foto til hjemmesiden
2) Festudvalg – Klubfest
3) Økonomi & Budget status
4) Status for trænerteam / uddannelse
5) Fysisk træning til motionister (oplæg fra Ditte Peppink)
6) Puslinge/Mini status
- Coach til hjælpetrænere
7) Junior status
- Klubmesterskab / sommerafslutning
- Indendørstræning
- Mentorprogram
- Camps efterårsferie
8) Senior status
- Indendørstræning
- Evt. 3 hold
9) Motionist status
- Tilmeldinger
10) Familietennis – markedsføring/nyt navn & logo
11) Kommune camps – Medlemstilbud/træning
12) Skole projekt – potentialer for samarbejde med Espergærdes skoler
13) Hvervning af nye medlemmer
14) Klubmodul/Memberlink – Nyt IT/ evt. etablering af udvalg
15) Kommunikation, herunder E-mails/mængder/relevans
16) Sponsorer
17) Forhandling med Kommunen
18) Tegningsret indendørs baner for best. medlemmer m.fl.
19) Evt.

EMNE

OPGAVE/BESLUTNINGER

ANSVAR

DEADLINE

BESTYRELSEN
Økonomi- og Budgetstatus

Betalinger fungerer. Adgang til dataløn fungerer og løn udbetales ved månedens udgang. Pt.
471.000 kr i beholdning.
Booking af baner
CSO gives fuld rettigheder til at kunne booke træningsbaner. Vigtigt at træningsbaner er booket
korrekt. Der har været udfordringer om onsdagen, hvor bane 7 har været åben til motionister,
selvom banen skulle bruges til mini-tennis.
Klubmodul/Memberlink
NH forklarede forskellen mellem Klubmodul og Memberlink. Memberlink er et nyere og mere
brugervenligt system i forhold til Klubmodul. Upfront beløb på 10.000 kr. betales, årlig afgift til
Memberlink er 2000 kr billigere. Beslutning om at opsige Klubmodul blev truffet. Der er 6
måneders opsigelse på Klubmodul, som opsiges af LD senest 30/9 2017 men Memberlink skal
træde i kraft med det samme af hensyn til administration/regnskabsår.
Mobilepay
75 øre per transaktion for mobilepay. Der er behov for en mobiltelefon som er tiknyttet klubben.
Tegningsret indendørshaller Der er behov for fuld overblik over, hvordan priser for haltider er fastlagt (løse, faste og
træningstimer). CS kontakter Halfonden.
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KLUBBENS MEDLEMMER
Klubfest

Ranking system

Robert, Per, Ulla og Karin har holdt møde. Helle Gramkow og Annette Nederby ville gerne deltage,
men var forhindrede. Forslag: Temafest. Quiz. Brainstorm omkring klubben, så input fra
medlemmer modtages. Fadølsænlæg lejes. Overrækkelse af præmier fra klubmesterskab. Yngre
kan evt. inviteres til at komme og være med. Dato udmeldt til medlemmer. Festen finder sted
lørdag den 28. oktober 2017. Invitation udsendes snarest.
Investering i ny grill - som kan bruges af klubbens medlemmer. PBH undersøger markedet for
grill/priser med henblik på indkøb af grill inden klubfesten ultimo oktober
Robert Peppink har forslået at indføre ranking system. Bestyrelsen vil meget gerne overlade
opgaven til Robert.
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KLUBBENS TRÆNERE
Nye juniortrænere

Trænersammensætning og
behov

Status på inventar

3 nye juniorer (14 årige) har tilkendegivet, at de gerne vil uddanne sig til trænere. Forslag om at
JF/CS/SKL
forældre/den unge betaler 50% af uddannelsen og klubben dækker de øvrige 50% for at sikre at
motivationen er 100%.
Der er et stort behov for bedre uddannelse/coaching af trænerteamet, som tager sig af de nye
CS/CSO/SKL/PBH/JF Onsdag den
juniorer/mini/puslinge. Unge trænere har ikke den fornødne erfaring og kompetence til at klare
27.09.2017 kl.
opgaven, som træner for helt nye, små spillere, så bestyrelsen vil finde en voksentræner, som kan
19.00
motivere og lede træningen, så det ikke længere overlades alene til unge trænere. Udvalg
nedsættes som identificerer behovet for trænere på baggrund af tilmeldinger til vintertræning.
Udvalg afstemmer også ferie og camps. Cheftræneren skal tilegnes større ansvar for teamet.
Oprydning og gennemgang af klubbens materialer/bolde igangsættes ifm overgang til
JF
indendørstræning. Samtidig identificeres behov for nye bolde/materialer.

MOTIONIST-AFDELINGEN
Tilmeldinger
indendørstræning
Fysisk træning

"Torsdagsopen" indendørs

Lørdagsholdene er næsten booket nu. Luk for tilmelding for hold som er booket. Søndagshold for
nybegyndere skal fyldes. Undersøg mulighed for at oprette ekstra hold for øvede/evt. 3. hold.
Ellers udbydes også til Snekkersten.
Vi har indhentet tilbud på fysisk træning til motionister og senior +60 og fået to tilbud på, hvad det
kan koste. Umiddeltbart er prisen for høj. Bestyrelsen har brug for at undersøge, hvor stor
tilslutning der vil være til fysisk træning for motionister. Beslutning udskydes til senere - > træning
i sommersæson.
Torsdagsopen fungerer rigtig godt, og bestyrelsen diskuterede muligheden for at videreføre
konceptet i vintersæsonen - i en form for "drop-in" fredag aften i indendørshalle. Det skal
undersøges om der er banekapacitet. Prismæssigt skal det koste 25 kr per gang per deltager så
baneleje er dækket.

CS

KKL/KLH

RB

SENIOR-AFDELINGEN
Indendørstræning
Evt. 3. hold

1. og 2. hold træner 2 timer. Evt mulighed for blandede hold og at spille op om torsdagen kl 17-19 for udvalgte spillere.
Robert Peppink har opfordret til oprettelse af et 3. hold. Når træningsprogram lægges, så
overvejes mulighed for træning for 3, og det overvejes at tilmelde et 3. hold til næste udendørs
holdturnering
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JUNIOR-AFDELINGEN
Klubmesterskaber/Sommera 5 rækker deltager. Puljer er i gang men der er kun en uge til at afholde alle kampe, hvilket kan
fslutning
blive en udfordring, hvis det bliver dårligt vejr i næste uge. Puljeoversigt ophænges i klubhus.
Finaler spilles fredag den 28. september.
Flyer (60 stk) udarbejdes med info om sommerafsluningen. Info også på www/Facebook
Medaljer er bestilt. Overrækkelse af pokaler skubbes til juleafsluningen.
Sommerafslutningsfest skal arrangeres: Oppyntning af klubhus, kagebagning, saftevand, fælles
pizza-spisning, bordtennisturnering, hvirvelvinds-turninger. Festudvalg planlægger indbyrdes og
mødes i klubhus fredag eftermiddag.
Indendørstræning 2017/18 Tilmeldinger i gang. 50-60 juniorer forventes til vintertræning.
Dialog med formanden i Snekkersten om minitennis og juniortræning. Afventer tilbagemelding fra
Snekkersten.
Nye medlemmer fra
Camp i efterårsferie (enkelte timer) + information om vintertræning sendes til børn fra
Kommune-camp / Kids Ten kommunekamp. Liste med e-mails udtrækkes. Camp diskuteres på møde på mandag.
Mentorprogram
Familietennis

Regler for voksnes opførsel

Elitesamarbejde med
Helsingør
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Onsdag den
27.09.2017 kl.
19.00

Bedste juniorer har brug for at spille op. Der skal være nogle gode voksenspillere til at slå med de
CS/JF
unge. Positiv indstilling til dette fra medlemmer fra seniorholdet.
Markedsføring af konceptet skal igangsættes. Flyer/opslag fra sidste år revideres og distribueres i
RB/PBH/NH
institutioner i Espergærde. Markedsføring via Facebook push til relevante målgrupper igangsættes
samtidig for at få et højt reach.
Bestyrelsen ønsker at udarbejde retningslinier for hvordan voksne/forældre til tennisbørn skal
CS/CSO/SKL/PBH/JF Onsdag den
opføre sig, når deres børn er på banen. I samme stil som de opslag, som var ophængt ifm
27.09.2017 kl.
turerningsafholdelse.
19.00
Møde med Allan Jørgensen vedr. samarbejde om elitetræning. CS kontakter Allan Jørgensen forud
CS
for møde den 12. oktober 2017.

HALFONDEN
Tilskud til træning

Et tilskud på 15.000 kr fra Sparnord fonden er blevet forhandlet hjem af SKL.

SKL

SPONSORER/TILSKUD/FUNDING
Tennisbolde
Helsingør Forsyning

Afventer tilbud fra Head og Yonex. Testbolde fra Yonex er klar til afhentning.
Er ikke længere sponsor men var det i 2015, og der blev indkøbt ting til klubben men Helsingør
Forsyning kunne ikke fortælle hvad vi har fået. Kontakter dem igen med henblik på salg af reklame
bannere.
Priser på bannere
SKL er i dialog med en leverandør af bannere, som kan sælges til sponsorer. Både læsejl men også
mindre bannere som kan sættes på de små hegn mellem banerne. Idé at undersøge om der kan
sælges sponsorater til indendørshallen (fx plexiglas plader)
Forhandling med kommunen Der skal sendes en indsigelse til kommunen, hvis der ønskes ændringer i aftalen med Halfonden.
Vi afventer til vi har det fulde overblik over klubbens økonomi, til at gå videre i forhandlinger med
kommunen.
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ANDRE OPGAVER
Hjemmeside
Skoleprojekt
Manglende tilbagelevering
af materialer fra tidligere
bestyrelse
Punkter til næste møde

Gennemgang og revidering af information på hjemmeside. Nyt logo?
Mulighed for at tilbyde klasser i Espergærde tennistræning ifm idrætsundervisning (6-8 årige). SKL
kontakter Andreas Elkjær.
Beklageligvis vil den tidligere formand trods henvendelse ikke levere computer og mobiltelefon
tilbage til klubben. Bestyrelsen sender påny påmindelse og beder om at få udleveret klubbens
ejendom.
Årshjul
Udendørsbaner - juniortræning/motionister

RB/SKL/AIM/NH
SKL
LD

