SORØ TENNISFORENING
Referat for bestyrelsesmøde tirsdag den 4. december 2018
kl. 18.00-21.00

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;
Gennemgang og godkendelse af seneste referat.
Godkendt

●

●
●
●
●
●
●
●

●

●

Tennissportens dag 4.maj. Skal være
endnu mere velforberedt end sidst.
Invitere en tilfreds Voksenintro til at
medarrangere.
Arrangementsgruppe: Jørgen, Henrik,
Susan.
Invitere en ’efterårsintro spiller’
888.dk Tennis Guide – Skal vi bruge den?
Til hjemmesiden?
Nygaard turist jubilæum: Gave:
Tennisketcher
Trænerkrise: Ny træner pr 1.1.!!!
Opsige aftale pr 1 januar.
Ny aftale pr 1.maj eller egen træner.
DTF kontaktes og der arrangeres møde
INDEN 1 dec.
Vi forventer at DE stiller med
beslutningsdygtigt personale. Vi træffer
ikke beslutninger på mødet, men skal
kunne komme med evt. oplæg til
beslutning i bestyrelsen.
Den forfaldne regning betales, men
derefter indstilles betalingerne indtil
videre.
Stillingen er at vi ønsker at OPSIGE aftalen
så hurtigt som muligt, helst uden betaling
fra 1. januar, idet vi hævder at aftalen ikke
liger op til de forventninger der blev stillet.
Misligholdelse.
Lauritz vil gerne træne fra 2 januar, men
kan ikke træne februar og ½ marts. Men

Susan kan træde til i nødstilfælde (4
træningsgange)
●

3. Kassererens sager:

4. Sponsorudvalg og Næstformandens sager:

● Budget for kommende kalenderår
● Version 1 ender med et underskud på ca.
16k hvilket tilsvarer udgiften til overgang
til nyt it system.
● Manglende betalinger. Ronald følger op.

5. Seniorudvalgsformandens sager;
●
6. Juniorudvalgsformandens sager;

●

7. Baneformandens sager

●

8. Meddelelser/gensidig info

9. Næste møde

10. Eventuelt

Overført: Tilbud på køkken i klubhus.
Samlede tilbud på ca. kr. 37.000 incl.
Moms. Uden montering. Med akustik mv.
skønnet kr. 50.000. (Søren)
Jørgen kigger på ’fonde.dk’ (Lars sender
login) Tilskud til Køkken.
● Der forsøges fonde, DGI.
● Dropbox til fælles dokumenter er oprettet,
Login via @soroetennis.dk- mail, Henrik
fremsender login
Dato og punkter til dagsordenen:
● 29. januar kl 18.00 hos Henrik
● Nyt Logo (konkurrence?) Henrik
● Overført: Datasikkerhedslovgivningen
(Henrik)
https://goo.gl/maps/twWNvw317yM2
●
●

11. Datoer/Kalender

16. december 2018 Skumtennis 12:30 – 16:00
Susan og Henrik
5. maj 2019: Standerhejsning&tennissportens dag
8. maj 2019: Trivselsdag 17-19 Susan. Får
løb/tilskud til STF (2.000kr)

12. ToDo liste Hvem gør hvad. Hvornår og
hvordan kommunikeres det.

Se referat herover

Leschly 4/12/18

