Espergærde Tennisklub
Bestyrelsesmøde 22. marts 2018.
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Bestyrelsen har efter forhandling med Helsingør Kommune fået en ny aftale om hallejen. Hallejen sænkes
væsentligt og gøres til et fast årligt beløb på 250.000 kr., hvilket er ca. 100.000 mindre end tidligere år.
Den gode nyhed kommunikeres til medlemmerne i et nyhedsbrev. (se pkt. 13 a)
Aftalen bidrager til at bringe klubbens økonomi på fode igen.
Vi skal fortsat indsende en timeopgørelse til Kommunen over forbrugte haltimer hvert år, fordelt på juniorer,
seniorer og "private timer".
Lene laver opgørelsen på basis af halplanen.
Lene
Formål: stille fælles hold til turneringer. Udvikle eliten i klubberne i fællesskab.
Vi vurderer fortsat samarbejdet til at være nyttigt og sjovt for vores bedste spillere.
I år har vi fået finansiering til deling med Helsingør til talent udvikling.
3. marts afholdtes en succesfuld camp, hvilket gentages 5. maj.
Vi har modtaget henvendelser fra medlemmer som ønsker at være frivillige. Der skal dog skrives en ny appel i
nyhedsbrevet, for at få flere på banen.
Vi betaler HP tennis får at klargøre banerne til sæsonstart. Derefter skal vi selv sørge for løbende vedligehold af
banerne.
Bestyrelsen vil arrangere, at vores frivillige får en god intro til, hvordan man laver god banepleje. Intro skal ligge
FØR vi begynder at spille på banerne - helst i weekenden før 5. maj arrangementet - dvs. 27.-28.-29. april
(Bededagsweekenden).
Birkerøds banemand kunne være en god instruktør. Christian taler med ham.
Vi har brugsret til en kæmpe, motoriseret banetromle, som kommunen ejer. Den står i Snekkersten, og er ikke helt
nem af få til Espergærde.
Christoffer - taler med HK folk for planlægningen af årets klargøring.
Christian - taler med Birkerøds baneansvarlige.
Christoffer,
Christian,
Svend - vil tage en snak med HP tennis om kvaliteten i klargøringen. Vi mener den kan forbedres
Svend
Nis
Vi har fået 3. turneringer:
Christian &
* uge 19 Head cup Espergærde (ansvarlige - mangler)
Christoffer
* uge 30 Espergærde Open. (ansvarlige: Christian og Christoffer)
* uge 32 ??? (ansvarlige - mangler)
ansvarlige til 2
Deltagerbetaling: 300 kr.
mangler
Headhunting - ved C&C - efter frivillige.
endnu
Opgaven med at få flere sponsorer har ligget lidt stille pga. tidsnød.
Bestyrelsen arbejder fortsat på at lande aftaler.
Vi vil rigtig gerne have leads og hjælp fra medlemmerne (nævnes i nyhedsbrevet - igen).
Svend
Genoptage Pizza tennis - tirsdag eftermiddag.
Junior drop in fredag eftermiddag 16-18 tiden
fysio træning for juniorer
minitennis for begyndere
Bestyrelsen arbejder videre med de gode forslag. Nogle vil oplagt kræve frivillige hænder og hoveder.
Programmet skal fastlægges - skal afleveres til DTF snart. Christoffer. (med forbehold for vejrlig.)
* Trænerne - Joakim og Jackie - vil være tilstede.
* Bestyrelse m.fl. Til rådighed for nye folk og andre med spørgsmål.
Ideer indsamles over de kommende uger:
- mini tennis
- skum tennis
- servekonkurrence
- voksen intro - med træner (intro pakken skal være klar: træning, ketcher, bolde).
Vi får skrevet en mere indbydende og uddybende information til potentielle nye medlemmer på siten.
Lene & Bille - assisteret af Ruben - laver et oplæg.
Bestyrelsen arbejder med modeller for indendørs priser og banelejen for næste vintersæson. Også set i lyset af
den nye halleje.
Vintermedlemskabet - overvejes.
Medlemskabet er givet en god ting for klubben. Bestyrelsen vil arbejde med mulighederne - og om vi udnytter
dem godt nok?

Bestyrelsen

Bestyrelsen +
frivillige
Lene
Ruben

Camp i uge 28 meldes ind, som Klubbens Sommeraktivitet til Helsingør Kommunens katalog, der udleveres til alle
kommunens børn fra 0. til 9. kl.
Oprettes på kommunens site: www.sommerferiekataloget.dk Deadline er 26. marts !!
Tilmelding fra 6. juni - til os - via Klubbens site. Nis laver tilmeldingen klar.
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Sommeraktivitet - Kommune camp.
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Kommunale tilskud

12:00 AM
Eventuelt

Materialetilskud ansøgning

vi skal lave dækket vores omk. Til Elite træning - samarbejde.
Lene sørger for at tælle timerne op. Svend samler opgørelsen. Lene sender en faktura til Helsingør tennisklub - så
får vi vores andel af Helsingør.
Vores likviditet er stram men OK p.t.
Lene lægger budgettet ind i ML, så vi bedre kan følge indtægts/udgiftstrømme i løbet af året.
Bestyrelsen får fremover min. Følgende info fra kasserer på bestyrelsesmøderne:
- aktuelt medlemstal
- antal udmeldelser (hvis der er nogen) :-)
- manglende betaling for træning? fremover skal træning betales før man kan booke den i ML.
- restancer for kontingenter.
- status ift.. budget
Kasserer og formanden varetager det fremover.
Ruben har skrevet listen over ting klubben har behov for at indkøbe lige nu. Vi søger tilskud til dem.
Ruben mailer listen til Lene og Christian.
Christian beskriver "varerne" og finder priser på dem.
Lene skriver og afleverer ansøgningen til kommunen.
Skal afleveres senest 5. april.

Christoffer
Nis
Svend
Lene

Lene
Lene
Christoffer

Christian,
Ruben, Lene

rigtig god aktiviteter for nye mulige børnespillere - og almen reklame for klubben.
Svend træffer aftaler med skolerne - og lægger planen for efterårssæsonen.
1

Skoletennis

2

Systemskifte - Intro til Memberlink v/
Nis

3

Nyhedsbrev:

Lene Grønning, 22.3.18

Aktiviteten koster trænerressourcer. Vi undersøger, om vi eller skolerne kan få tilskud til betaling af timerne.
Nis demonstrerede det nye system for Bestyrelsen. ML vil fremover styre Klubbens site, medlemskartoteket,
indmeldelser, banebooking, regnskab og budget, m.m.m.
et virkelig fint system, der er nemmere og mere funktionelt end det gamle klubmodul.
I løbet af den kommende uge tager vi ML i brug. der sendes introduktionsmail til alle medlemmer, bogføringen
overgår til ML, kontingent opkrævninger udsendes.
1000 tak til NIS for det flotte arbejde med opsætningen.
Den nye Bestyrelsen vil snart udsende et nyhedsbrev til alle klubbens medlemmer. Emner - bla.:
halleje aftale forbedret
sponsorer - søges
frivillige - søges
Ruben skriver et oplæg til nyhedsbrevet, som sendes ud lige før påske

Svend
(Lene)

Nis m.fl.

Ruben

