Dagsorden
Forum: Bestyrelsen, Espergærde Tennisklub
Dato/tid: Mandag d. 13/4 2015, kl. 19.30
Sted: Mødelokalet, fodboldafdelingen
Til stede:
Birgitte Gullacksen, formand – BG
Lars Kastberg, næstformand – LK
Niels Chr. Teglgaard, kasserer – NCT - afbud
Birgitte Haugaard, BH
Preben Theilgaard, PT
Ruben Blædel - RB
Lars Madsen - LM
Christian Sodemann - CS
Anders Højer - AH
Suppleant: Lilian Busk

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12/3 2015.
Referatet godkendtes

2. Nyt fra formanden
Orientering fra det sidste Hovedforeningsmøde
Puls 3060 fået EIF’s initiativpris.
Årsregnskab offentliggjort. Underskud på ca. 300 kr. EK på ca. 70tkr.
Opførsel af Ny hal ved Gymnasiet er kommunalt godkendt. Gymnasiet har brugsret til om
eftermiddagen, hvorefter brugsretten overgår til foreningslivet.
Marie Abraham deltager som juniorrepræsentant i aften i et møde vedr. Samarbejde mellem EIF og
skoler.
EIF Tennis er eneste forening, der har haft succes med at arrangere sportstilbud til skoler som del af
idrætsundervisning efter skolereformen.

Sct. Hansaftensarr. I EIF regi
Vi besluttede ikke at deltage. Vi har mere end svært ved at skaffe medlemmer til de arrangementer,
der relaterer sig direkte til tennis og med et muligt totaloverskud på 5tkr. Under forudsætning af godt
vejr forekom det bestyrelsen at der ikke var sammenhæng mellem ressourcer og muligt overskud.
Vi skal bruge medlemmer til at rengøre klubhus og til at fungere som referees til vore turneringer.
GF i Hovedforeningen d. 19.4. BG opfordrede alle der har mulighed for det til at komme. Det er sidste
GF med Finn Jensen som formand.
Standerhejsning
Finder sted 26.4. BG udsender invitation og dagsorden.
LK sørger for lotteri og inviterer Sporthouse.
LB sørger for grill.
AH sørger for at sponsorer deltager

Div. Udvalg, Daniel Nielsen
PÅ GF opfordredes bestyrelsen til at drøfte målsætning. BG har kontaktet DTF og bestyrelsen var ikke
indstillet på at benytte sig af DTF’s plan. LK foreslog at kontakte Daniel Nielsen, der er klubkonsulent
under SLTU og som er meget praktisk anlagt. Alle enige.

HEAD dag
BG aftaler en dato med Jørn Harder, HEAD. Er fredag en mulighed ? F.eks. med demo af HEAD
produkter for juniorer ml. kl. 15-18 og derefter for voksne ml. 18-20 og undervejs noget grill.

3. Næstformanden
Ide-katalog Helsingør Kommune
LK omtalte idè kataloget og hvilke kommentarer EIF har sendt til kataloget.
Tennisavisen – har tilbudt os en ”gratis” pakke.

4. Kassereren
NC havde sendt afbud, men sendt div. Materiale og en mail, hvori han ønsker at stoppe som
kasserer ved førstkommende GF.
Vi opslår stillingen men forinden informeres medlemmerne om NC’s opsigelse via en mail.
Stillingen skal beskrives og beskrivelsen skal bl.a. indeholde estimeret timeforbrug og at løn er efter
kvalifikationer, men at der til jobbet hører telefon og internetabb.

Bestyrelsen besluttede at BG og LK tager sig at det videre fornødne.

5. Seniorafdelingen v Christian Sodemann
Status på 1. holdets indendørssæson.
Med en 5-1 sejr over Slagelse forbliver EIF i Sj. Serien indendørs
Seniorhold i udesæsonen, rækker
1. damehold spiller i Sjællandsserien
1. herrehold i Sjællandsserien og
2. herrehold i serie 5
Der er mange, der har tilmeldt sig seniortræning – og det er godt.
Christoffer Sodemann kommer retur til EIF og forstærker 1. holdet.
Fam. Sodemann er ved at planlægge SN Open. Der er brug for hjælp til:
-

ansvar for kantine – herunder indkøb, salg, planlægning og regnskab.

LK taler med Sporthouse om T-shirts sponsorat.

6. Motionssiden v Birgitte Haugaard
Torsdag Open starter d. 7. maj og slutter 17. september.
De 4 motionsholds kamptidspunkter er nu fastlagte
Øvrige motionsaktiviteter er bookede på banerne.
7. Juniorafdelingen v Birgitte Gullacksen
-

-

DTF turneringer
1.,2. og 3. maj og i uge 20 afholder vi juniorturnering. Tilmelding er meget pæn. Og der er 6
forældre, der har tilbudt assistence.
DH kampe er tidsmæssigt fastlagt. En af kampene er mod Odense. Vi besluttede at for
divisionshold refunderer vi omkostninger for 1 bil.
Rengøring af klubhus 18.4. – vi skal bruge juniorforældre, der har lyst til at give en hjælpende hånd
og JUNIORERNE skal også selv bidrage.
Referee kurser – Vi afholder lokalt kursus for 1.600,- uanset deltagertal. BG rundsender info så
snart hun kender dato.
Forældrebidrag. JU kommer med oplæg til konkret ”depositum-aftale”. Formålet er at forældre
der hjælper klubben får ”rabat” på juniortræning. Alternativt må de betale en højere pris.
Ordningen skal fungere fra indesæsonen.

-

Samarbejdet med de fire Espergærdeskoler og Helsingør kommune. BG og NC har sendt Helsingør
Kommune en regning på 22tkr. For betaling af omkostninger i forbindelse med undervisning af
skolebørn. Vi har fået en mail, der bekræfter at kommunen nok skal betale.
Kommunen udtrykt STOR tilfredshed med vores håndtering af undervisningen.
BG skriver en avisartikel
BG søgt om tilskud på 5tkr. Til afholdelse af sommercamp under det kommunale
idrætssommerferie tilbud.
Hvis vi IKKE får tilskuddet afholder vi ikke camp’en.

-

Minitennisbanerne ved fodboldklubhuset er indviet af SL, der har konstateret at hegnet omkring
banerne er ALT for tæt på linjerne. Keld Fritzbøger må tage sig af sagen.

8. Sponsorsiden v Anders Højer
SL omtalte Lokaltelefonsaktiviteten, der drøftes med andre afdelinger af EIF.
Lokaltelefonen deltager i Standerhejsningsarr. og holder et indlæg.
Derudover markedsføres aktiviteten i Espergærde Centret d. 30.5., hvor vi skal bruge nogle aktive
juniorer. SL kommer tilbage med mere om aktiviteten.
Vi er med på Kuponhæfteaktiviteten i år. Vi skal afsætte 300 kuponhæfter til 30,- pr. stk.
AH sender mail til bestyrelsen, hvor han beder om navne på medlemmer, der kan tænkes at ville
tegne et sponsorat.
AH orienterede om et DGI sponsortiltag og hvor han har deltaget i et info-møde.
AH sender ansøgning til SN Fonden om betaling for navn. Skal sendes senest 15.5..
BG nævnte at Nis har bedt om kort præsentation af vore sponsorer, der kan lægges på
hjemmesiden.
HEAD udarbejdes af BG
Sporthouse – LK
SN og Lokaltelefonen – AH + SL

9. Klubhus, baner, hal v Preben Theilgaard
Nye regler gør at vi skal betale for en handymand. Vi forhandler med Kommunen om en løsning.
Hvis ingen handy-mand skal kommunen vedligeholde anlægget.
PT skriver til Hans Henrik Schmidt, Helsingør Kommune om sagen. Ind til videre har vi en praktikant,
der skal opsætte læhegn.

10. Pressen og de sociale medier v Ruben Blædel
Klubbens potentiale på de sociale medier
RB nævnte at vores face-book side er ”tam”. RB tilbød at være administrator på facebook og vil
bl.a. sørge for ast der kommer links på facebook til vore sponsorer.
Hvis nogen kan finde videoer med træningsøvelser, kan RB også lægge dem på hjemmesiden.

Han foreslog at han også kan lave en konkurrence på facebook om ”månedens billede” – alt
sammen for at skabe aktivitet OG i gode rammer.
Bestyrelsen takke for RB’s tilbud som vi naturligvis gerne accepterer.
-

Henvendelse fra Nissen/Horsten
RB orienterede om en henvendelse han havde fået Henrik Horsten..
Bestyrelsen mener, at det er bedst at lade denne sag bag sig og besluttede at vi ikke besvarer
henvendelsen.

11. Eventuelt
RB spurgte til sammenhæng mellem vort medlemstal og antallet af baner.
LK nævnte, at vi i forhold til andre klubber har et højt banetal i forhold til medlemmer, men at vore
medlemmer har et langt højere aktivitetsniveau end andre klubber. Det betyder et langt højere
pres på vore baner og tilføjede at det jo er tilladt at spille på kunstgræsbanerne.
SL nævnte at Klubmodul har ændret beskrivelse af procedure for betaling af enkelt indendørs
banetimer.
LK nævnte at vi har fået besked på at Kommunen IKKE har bevilget vores ansøgning om
materialetilskud.

12. Næste møde
Onsdag d. 27. maj kl. 19.30 – BH bestiller mødelokale.

-

