Espergærde Tennisklub
Bestyrelsesmøde d. 4 oktober kl. 19.30
Tilstede: Christoffer Sodemann, Svend Kindt-Larsen, Lene Grønning, Christian Sodemann, Ruben Blædel og Nis
Hartvith samt Joachim Föller til punkt 1-5
1.

Valg af referent

Ruben valgt som referent og ordstyrer

2.

Godkendelse af sidste
referat

Sidste referat blev gennemgået og godkendt – der følges yderligere
op på følgende
LG.:Der følges op på tilskud til trænerkurser
NIS/CHRIS: Fordeling arbejdsdag 14/10
SKL: Tilskudspulje søges inden nytår
JF/CHRIS: Checklister, betaling senior/junior træning
NIS: Invitation til andre klubber vedr. leje af ledige baner

3.

Træning vinter 18/19
Div opfølgning fra JF

Juniortræningen er kommet på plads ca. 67 tilmeldte og nogle i
pipelinen – program skal ud tidligere næste år.
Skal junior og senior træning starte indendørs midt september
ligesom klubbens andre aktiviteter – RB lave beregning på
økonomien – tal fra NIS/LG
Juniormesterskab 2019 startes op allerede i juni, så kun finaler
spilles efter sommer
Sommerafslutningen for juniorer blev en tyndt kop te – Klubben mgl
en juniorformand der også kan være social iniciator for juniorer og
deres forældre. Joachim har talt med en forælder som muligvis vil
påtage sig tjansen. CSTOF kontakter hende formelt.
For at rette op på den visne sommerafslutning gives der ekstra gas til
Juniorernes juleafslutning.
Økonomien for juniortræning holdes i kort snor og JF og Jackie
tilpasser løbende så der ikke bliver brugt for mange trænere til for få
spillere ad gangen.

4.

Skoletennis

Skoletennisforløbene har været meget populære men der mangler et
værktøj til at konverterer eleverne til medlemmerne – JF og SKL
spørger ledende skolelærere i forløbet om vi må dele materiale ud
om tennis til de kommende forældremøder.

RB

Vi laver et tilbud som giver en elev fra skoletennis mulighed for et
prøvemedlemsmedlemskab for 100 kroner resten af sæsonen med
ret til at spille med 2 x om ugen.
5.
SeniortTræning

6.

Update lørdagstræning
a. Forslag til løssalg

I god tid forud for inde og udendørssæsonen mødes træner udvalget
CHRIS/SKL med JF og taler ambitioner, niveau, fordeling m.m. godt
igennem så træningsholdene kommer til at give maksimalt udbytte
for de enkelte spillere og bedre udbytte for klubben resultatmæssigt.

CHRIS

Der er oprette hold fra kl. 10-11,11-12.30.12.30-14.00,14.30-16 og
16-17 hver lørdag – foreløbig har vi 34 deltagere og nogle enkelte
pladser åbne – sidste vinter havde vi blot 16 medlemmer der havde
mulighed for at få motionisttræning. Det er en forbedring for
medlemmer og klub. Enkelte fik ikke deres ønsker opfyldt i år, men vi
fik løst næsten hele kabalen.

RB

Indtil de sidste pladser er fast besat vil der blive mulighed for at
træning med fra gang til gang med betaling til klub, kontakt Ruben

JF
SKL

7.

Juniorudvalg

Potentielle medllemmer af nyt juniorudvalg kontaktes af CSTOF og
JF

CSTOF/JF

8.

Tennisrejse

JF undersøger mulighederne for en forlænget tennisrejse til Båstad i
forsommeren for alle klubbens medlemmer

JF/MA

9.

Status fra kassereren

Likviditet er god, vi er ajour med regninger

LG

Råt opgjort er der en mindre indtægt på juniortræning i
sommerhalvåret og en større indtægt på motionisttræning i samme
periode end budgetteret – forskellen udligner hinanden – og div
tilskud til juniorer er ikke medregnet.

RB

For indendørssæsonen ser vi på udgifter ved at juniortræning ligger i
primetime – men juniorerne skal jo først have fri for skole og de skal
ligeledes også i seng om aftenen så der er ikke så meget at gøre ved
det.
LG holder møde med Lone vedr. regnskabsaflæggelse mm i denne
uge
10.

11.

Klargøring af grusbaner

Årshjul

HP vil ikke påbegynde baneopretning før vinter – CSTOF og CHRIS
kontakter DGI, Jens Vestberg, DTF og Birkerød banemand for at få
nogle råd til hvordan vi får bedre skik på banerne og hvad det vil
koste fremfor at være 100% afhængige af HPS elendige arbejde

CSTOF

ÅRSHJUL laves på google drev som en stor oversigtskalender med
starttider for forberedelse og sluttider for påbegyndelse af aktiviteter
– supplerende oprettes et log dok hvor den enkelte skriver ind når
han/hun har udført opgave fra årshjulet.

CSTOF

12.

Svar fra bestyrelsen til
medlemmer

Efter en lidt sen udmelding om aflysning af nogle faste banetimer,
strammer vi op omkring dette, og CSTOF henvender sig til de der fik
taget ½ banetime over tre mandage. Vi bestræber os fremadrettet på
lige at vende en klage mail med hinanden før vi svarer.

13.

Google-drev

Vi lægger alt op i googledrev, således at foldere, nyhedsbreve,
sponsoraftaler mm. er tilgængelige for hele bestyrelsen fra ”skyen”

a. Skabeloner (F.eks.
tilmeldingsmateriale)

CHRIS

+ alle

CSTOF
+ alle

Alle kan tilføje rettelser til div dokumenter men den der har oprettet
det i skyen har ansvar for at accepterer rettelser
RB lægger billeder fra billedarkiv op til benyttelse i forbindelse med
EIF-tennis

MA skal inviteres til google drev CSTOF
14.

DGI so-me datoer

CSTOF aftaler møde med DGI om SO-ME kursus d. 5/11 aften

CSTOF

RB, CHRIS of MA deltager – CSTOF giver MA besked

15.

Fordeling af tovholdere

Juleturnering – Per og Ulla – CHRIS kontakter dem

a. Frivillige, udvalg etc.

Juleafslutning JF, MA, SKL – Bille julemand!
CHRIS arbejdsweekend

16.

Fastlæggelse af
generalforsamling og
næste bestyrelsesmøde

3 december 2018 – Espergærde Bibliotek CSTOF booker
Tjek vedtægter for retmæssig indkaldelse
Næste bestyrelsesmøde mandag 12 november kl. 18 hos Lene
Mødet vil primært handle om regnskab og generalforsamling og vi vil
byde MA velkommen som gæst frem til generalforsamlingen hvor
hun kan blive valgt ind sammen med Klaus Frederiksen som også

CSTOF

har tilbudt at hjælpe til.
17.

Evt.

Bestyrelsen leje af extrabaner – kunne ikke nås – debatteres på
googledok – kan stryges herfra

