Espergærde Tennisklub
Bestyrelsesmøde d. 23. august 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 op

3.

Banefordeling
indendørs 18/19
a. Indsigelse vedr.
rotationsprincip
b. Indsigelse vedr.
drop in
c. Baneleje juniorer

a. bestyrelsen har modtaget en indsigelse mod at vi laver 2-årig
banefordeling/rotationsprincip fra og med i år. Der er blevet
fremført at vi skulle have en 4-årig-rotation. Dog har der været
præcedens for en 3-årig rotation. Bestyrelsen vælger at fastholde
den 2-årige rotation og håber at også ”klager” vil se fordelen i at
bestyrelsen på denne måde bedre kan disponere hallens baner,
give flest mulige en chance for at få en bane (også nye
medlemmer), at flest mulige kan komme til at træne samtidig med
at bestyrelsen kan prisregulere banelejen.

Christoffer

b. indsigelse mod mandags dropin opstod da der fejlagtigt var
anført at det skulle være i tidsrummet fra kl. 09.00-11.00 –
Mandags dropin fortsætter fra kl. 11-13 som sidste sæson.
c. ud over den nedsatte baneleje kan der ikke ydes yderligere rabat
på banerne
4.

Indendørstræning
18/19

Der udbydes 4 motionist lørdagshold fra kl. 10.00 til kl. 16.00 –
trænerne har en pause fra kl. 14.00 til 14.30 – Joachim og Jackie
skiftes til at tage hver anden lørdag fra kl. 16.00 til 18.00 bliver der
juniortræning. Tilmelding til træning udsendes i starten af
september. Første gang for motionister er 17/9

RB

5.

Skoletennis indendørs
18/19
a. Ekstra klasser 17/9
– 12/10, inde eller
ude?
b. Aflønning JC + SKL
c. Foldere ifm.
oprettelse af
indendørshold, tre
klasser (8-10 år)

b. Det aftales at Jackie får løn for to timer da han skal vente i 4
timer før næste træning. SKL accepterer løn for 1 time

Svend

Sponsorer

Der arbejdes på en ny folder til brug for salg af sponsorater for
sæson 19/20

6.

a. Folder V2
b. Logo præsentation
på hjemmeside

7.

Boldforbrug

Fredag kl. 12.30-14.00 er reserveret til skoletennis for – 8 ugers
forløb (JC + SKL)
Nye skoleklasser forventes at starte d. 26 okt. Og frem til jul.

Minitennishold oprettes indendørs hver tirsdag og fredag kl. 15-16
Primært for at kunne tilbyde skoletennis børnene mulighed for at
spille mere tennis og senere blive rigtige nye medlemmer!

SKL
NH
RB

Der skal rekvireres logo fra vore sponsorer i bedre opløsning
således at de fremstår klart og mere ensrettet op hjemmesiden
Der skal strammes op på proceduren for indberetning af
boldforbrug til Poul og Svend

alle

8.

Status for kasseren

Likviditeten ser fornuftig ud – Klubben er ajour med betalinger

LG

Mobilepay har nogle fordele, men der skal strammes lidt op på
procedurer så det blive nemmere for kassereren at følge
betalingerne. Der er stadig nogle kroge af Memberlink der skal
udforskes så vi får det optimale ud af systemet.
Det rensede medlemstal for klubben er pt. 317 – Man ser med
tilfredshed at der er kommet meget engagerede nye medlemmer til
klubben.

9.

Foreningsmøde 29.
august

10.

Styring af fremtidige
aktiviteter
a. Forretningsgangen
ifm. F.eks.
information til
medlemmer

11.

Banepleje
a. Pumpe/vandingsanlæg
b. Hvad kan vi gøre i
løbet af
indendørssæsonen?
c. Rydning af buskads
ved bane 4/5, slåmur
og minibane

Nis og Lene tager dette – info om bl.a. tilskud fra Helsingør
Kommune

LG+NH

NH
Ud over de forskellige informationer der sendes ud til
medlemmerne efterlyses der også en generel opfølgende
tilbagevendende nyhedsmail om klubben fra formandens side.

Christoffer

– Nis og Christoffer arbejder på dette

a. Der har været vandingsproblemer i løbet af sommermånederne.
Først troede vi at det var pumpen, men det var den elektroniske
styreboks til pumpen som var gået i stykker – selve pumpen blev
hoved renoveret forrige år. Der er afsat i alt 20.000 kroner til at
dække de omkostninger der har været til disse reparationer m.m.
b. DGI har nogle retningslinjer som Christoffer rekvirerer
c. I forbindelse med efterårets ”banedag” hvor der pilles net og
bannere m.m. ned skal der ses på buskadset omkring slåmuren og
bane 4/5. Der skal gøres en ekstra indsats for at få så mange som
muligt til at hjælpe
d. Nis og Ruben ser på kunstgræsbanerne så der kan aftales med
Flemming og kommunen hvordan de skal bringes til en bedre
stand

Christian

Christoffer

Christian/NH

NH/RB

12.

Jagten på nye
medlemmer

Der skal arbejdes på bedre at kommunikere de mange positive ting
der ske i klubben – mange nye medlemmer kommer fordi de hører
fra andre medlemmer at de kan lide at være i klubben.

13.

DGI – SO-ME

Christoffer kontakter DGI med henblik på en SO-ME seance med
fokus på hvad vi kan gøre bedre på FB, Instagram m.m. Foreløbig
vil vi foreslå den. 17 – 09 - 2018

Christoffer

14.

Klubfest d. 6/10

Robert Peppink og Thomas Berggrein er kernen i året festudvalg

TB+RP

Der aftales et budget på kroner 150 alt incl per deltager –
derudover giver klubben fadøl og lidt vin på bordet

