SORØ TENNISFORENING
Dagsorden for bestyrelsesmøde tirsdag den 24. oktober 2018
kl. 18.00-21.00 hos Lars

DAGSORDEN
Bestyrelsen: Jørgen Uldall-Ekman, Søren
Nielsen, Lars Nielsen, Ronald Westerburger
Susan Petersen, Lis Gunde, Henrik Leschly.
1. Godkendelse af referat af sidste møde

2. Formandens sager:

Afbud fra: Henrik Leschly
Gennemgang og godkendelse af seneste referat.
Godkendt

Referater bør være tilgængelig på
foreningens hjemmeside. Ronald tager sig af
opgaven
● Vintertennis Slagelse/samarbejde om
træning
Ingen træner i Slagelse, så
samarbejdet er ikke kommet i gang.
Arrangement for introdeltagere af
Richard (Sorø træner). Hvem er
arrangør? Hvad, hvornår og hvem???
Sorø dage i Slagelse tennishal: JUE
afventer datoer for turneringstennis.
Der satses på et arrangement før jul en
søndag fra 16-19.
Vintertræning i Sorø hallerne med
Richard samt Skumtennis træning?
Der er lavet en plan uden Richard.
Mail ud til alle medlemmer ang.
Skumtennis. Desuden skal det på
hjemmesiden.
 Arrangement af DGI i Sorø hallen d.
12/11 ang. Rekruttering af ungdom.
Susan og Jørgen deltager.
 Demens og tennis i Dianalund. Jørgen
deltager hvis det kan lade sig gøre.
 Tennissportens dag d. 4/5 2019
● Økonomi Status
RW følger op på sponsorindtægter.
Regnskab for klubfesten?
Gennemgang af regnskab
1. før standerhejsning,
2. afslutning af sommersæson,
●

3. Kassererens sager:

4. Sponsorudvalg og Næstformandens sager:

3. inden generalforsamling
Budget for kommende kalenderår. På
møde i december. Tirsdag d. 4/12 hos
Lis Søstrædet 21. Startende med
Julefrokost.
 Forberedelse til GF
● Intet til referat. Deltager i udvalget
efterlyses? Tages op på
generalforsamling.
● Der satses på mindre sponsorer.

5. Seniorudvalgsformandens sager;
● Intet til referat
● Holdene til træning hen over
sommeren har været fyldt rimeligt op.
6. Juniorudvalgsformandens sager;

8. Meddelelser/gensidig info

9. Næste møde

10. Eventuelt
11. Datoer/Kalender

Større børn kun 4 spillere
Mindre børn 18 spillere
Vi skal overveje om foreningen skal
fortsætte nuværende trænerordning
med forbundet? Træneren bliver ikke
en del af klubben med nuværende
ordning.
Det forsøges at integrere træneren via
træning af holdspillere i klubben en
række mandage aftenen hen over
vinteren
 Lørdag i hallen: Tiderne er bemandet
● Vinterklargøring af anlæg
Lørdag d. 3/11 kl. 10,00. Skrives ud på
hjemmeside og facebook.
 Tilbud på køkken i klubhus. Samlede
tilbud på ca. kr. 37.000 incl. Moms.
Uden montering. Med akustik mv.
skønnet kr. 50.000.
 Der forsøges fonde, DGI, etc. Søren
og Henrik laver oplæg.
 Skumbolde afhentet?? (SN følger op)
● Dropbox til fælles dokumenter er oprettet,
Login via @soroetennis.dk- mail, Henrik
fremsender login
● Ronald har været i Ringsted Tennis for
inspiration for booking system samt
hjemmeside. (Klubmodul)
Systemet skal være oppe inden maj
2019. Ronald og Linda har opgaven.
Indarbejdes i kommende budget.
Dato og punkter dagsordenen:
● 4/12 kl. 18,00 Søstrædet 21
●
●
●

● Datasikkerhedslovgivningen. Vi er ikke
i mål. På kommende dagsorden.

12. ToDo liste Hvem gør hvad. Hvornår og
hvordan kommunikeres det.
Leschly 16/10/18
Ref.Lars N

