Dagsorden
Forum: Bestyrelsen, Espergærde Tennisklub
Dato/tid: Onsdag d. 4/6 2014, kl. 19.30
Sted: Espergærde Hallen

Tilstede:
Birgitte Gullacksen, BG
Lars Kastberg, LK
Niels Chr. Teglgaard, NCT
Birgitte Haugaard, BH
Preben Theilgaard, PT
Christian Sodemann, CS
Anders Højer, AH
Afbud fra Lars Madsen og Lars Busk

Inden bestyrelsesmødet var der en præsentation af SPAR NORD v/Piet Petersen.
PP præsenterede kort SN’s organisation og de lokale kompetencer. SN er glad for
samarbejdet med os, men er interesseret i flere henvendelse fra medlemmer, der ønsker at
høre om mulighederne for at blive kunde i SN.
For at få flere medlemmer i tale, er der ophængt plakater i SN Hallen, der opfordrer til at
man booker et møde med SN, enten ved at sende en sms eller via facebook. Et møde
udløser en ”præmie” på 500,- til vores klub. PP opfordrede til at klubben markedsfører
aftalen med SN endnu mere.
Vi har haft en enkelt Spar Nord træning, hvor der kun deltog 4 medlemmer. Udfordringen
var at SN vendte sent tilbage med de endelige vilkår. På den måde blev invitationen
forsinket og udsendt et par dage før første træning.
Vi håber, der melder sig flere til de kommende arrangementer.
For at markedsføre SN endnu mere tilbød PP at holde et arrangement for klubbens
medlemmer. Det kunne være et aftenarrangement i SN’s lokaler, hvor SN præsenterede sig
selv og hvor der kom en spændende ekstern foredragsholder, der ”kunne sælge nogle
billetter”. I tilknytning til arrangementet ville SN sørge for en buffet. PP opfordrede os til at
vende tilbage m.h.t. emne, dato osv.
AH og LK drøfter muligheden.
Efter PP var gået informerede LK kort om tidligere møde i Spar Nord, hvor AH også havde
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deltaget.

Møde med Jens Bertram.
Mødet var planlagt til en times varighed, men varede tæt på 3 timer.
Det var særdeles interessant at få indsigt i JB’s verden.
Vi drøftede bl.a muligheden for en ny indendørs bane. Det er IKKE noget, der umiddelbart
virker nemt.
JB fortalte, at tennis er en ”sats-sport” under Helsingør Elite Idræt(HEI). HEI har bedt Dansk
tennis Forbund (DTF) om at udpege en klub i kommunen, der skal forestå talentarbejdet
under HEI – og valget er faldet på Helsingør.
JB ville sørge for at Allan Jørgensen (HEI) og Anja , Helsingør Elite Akademi (HEA) kontakter
LK for at drøfte mulighederne og problemerne.
JB orienterede også om et kommunalt tilbud, der går på at forskellige skoler på forskellige
dage kan ”få fri til tennis”.
LK påpegede, at banerne i kommunen generelt er i sørgelig forfatning, da de ikke har været
omlagt i flere år. JB ville tale med JLC om emnet.
Samarbejde med Espergærde Gymnasium i HEA-regi virker som en god idè, men vi skal
være opmærksomme på, at hvert gymnasium ”kun” tilbyder èn linje, der kan vælges
sammen med tennis.
Det betyder, at hvis en person vil tage en gymnasie uddannelse og kombinere den med
tennis, vil valget af studieretning (sproglig, matematisk osv. ) afgøre, hvilket gymnasie, som
personen kommer til at gå på.
Aftalen mellem HEI og HEA og Team Danmark medfører at det kun er instruktører fra satsklubberne, der kan undervise.
OG – stærkt forsinket – gik vi over til at holde et kort bestyrelsesmøde.
•

Godkendelse af referat fra d. 7/4 2014

Behandlede vi ikke
•

Nyt fra formanden

Orientering fra det sidste forretningsudvalgsmøde.
Snekkersten vil nu betale det skyldige beløb.
Web- kamera. Nis Hartwith har sendt et forslag om at han installere et webcamera, der
overvåger dele af tennisanlægget. Han vil linke kameraet til hjemmesiden, så man
hjemmefra, kan se om banerne er under vand. LK har forespurgt Henrik Kølle om tilladelse
– herunder evt. problemer med overvågning af offentligt rum. Konklusionen er at såfremt vi
annoncerer med overvågningen på hjemmesiden OG opslag i klubhuset er det OK. Vi vedtog
at takke ja til forslaget. LK kontakter NH.
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Vi drøftede brugen af Spar Nord Hallen i sommerhalvåret i tilfælde af regnvejr.
•

Næstformanden

Klubmesterskaber starter d. 13.9 med finaledag d. 21.9. – CS booker baner.
Klubmesterskabsudvalg består af PT, CS, LM og LK
Klubfest holdes 27.9. Vi skal finde personer, der vil stå for arrangementet.

•

Kassereren

•

Drift

•

Likviditet

•

Restancer

•

Medlemstal

NCT gennemgik de udleverede tal. Baggrund for at vi nu forventer et underskud på
10tkr. – isf. et overskud på 7tkr. - er at 3 sponsorer alle har stoppet deres sponsorat
(- 10tkr.) og at vi har været nødt til at købe ny computer til Joachim (6tkr.)

•

Seniorafdelingen, v/Christian Sodemann
Førsteholdet vundet sin første kamp med 6-0 og 2. holdet vandt 5-1.
Vi har lidt problemer med opkrævning af beløb for træning.
SN Open – vi skal i gang med at bestille T-shirts og få bolde hjem fra HEAD.
LK taler med Jørn Harder.

Og så har vi problemer med at få holdlederne til at smide bolde fra holdkampe i ”
hullet” – så de kan bruges til træning efterfølgende.
LK sender mail til senior- og veteranholdkaptajner.
BG sender til juniorholdkaptajner.

•

Motionssiden v/Birgitte Haugaard
Torsdags Open går fint.
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De 4 turneringshold fungerer fint.
Venskabskampen mod Snekkersten aflystes p.g.a. regn. Ny dato bliver 3.8.

•

Juniorafdelingen

Espergærde mini – nåede vi ikke
DH holdet – nåede vi ikke
Tabet af spillere til Helsingør – emnet var delvist berørt under mødet med JB
Trænernes arbejdsvilkår – under dette punkt nævnte BG udfordringer for trænere
med spillere, der ikke fungerer.

•

Sponsorsiden, v/Anders Højer
Nåede vi ikke

•

Klubhus, baner, hal, v/Preben Theilgaard
PT gjorde opmærksom på at køkkenet ofte ligner en svinesti.
Brugte kopper og glas efterlades på bordet – på trods af at opvaskemaskinen er
tømt.

•

Eventuelt
Nåede vi ikke

•

Næste møde
Nåede vi ikke
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