SORØ TENNISFORENING
Referat bestyrelsesmøde torsdag den 6. juni 2019
kl. 18.00 i Klubhuset

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

2. Formandens sager:

Gennemgang og godkendelse af seneste
referat.
Godkendt

Nyt lysanlæg. Allerede 150.000 kr
hjemme fra fonde. Bestyrelsen
beslutter at igangsætte projektet i
det tidlige efterår
● Klubturnering. Susan & Helle (er på
plads)
● Sportens dag d. 18. Aug i Sorø
Kommune. Hvad skal der være af
aktiviteter på tennisanlægget? SP
tovholder.
● Datoer til Lørdag i Hallen. 26/10, (SP
og LG) 23/11, (SP og LN) 18/1 (JU og
LG) og 22/2
●

3. Kassererens sager:

● Hjemmeside Indhold mangler. Ronald
kontakter Jeanette ang billeder.
● Referater mv. Fra bestyrelsesmøder.
● Indlæg på hjemmesiden. Ronald
sender mail ang vejledning.
● Status medlemmer. Hvor mange har vi
mistet og skal vi ringe rundt? Pt 192
medlemmer. Ronald ser på gamle
liste i forhold til evt. Manglende
indmeldelser.
● Der tjekkes op på
juniormedlemmernes indmeldelse.
● Booking af boldmaskine. Systemet har
kun 3 bookinger pr. Uge til
boldmaskinen. Løsning: Der laves
boldmaskine 1, 2 og 3.

4. Sponsorudvalg og Næstformandens
sager:

● -

5. Seniorudvalgsformandens sager;

● Aktiviteter til at fastholde alle de nye
Introfolk (18 stk). Gode ideer og
planlægning.
● SP tager kontakt til Henrik ang en 2 i
1 turnering. (Har Henrik en liste fra
sidste sæson, så sidste sæsons
intodeltagere inviteres).
● Torsdagstræf er rykket til 19-21.
Hvem er ansvarlig?

6. Juniorudvalgsformandens sager;

●

7. Baneformandens sager

●

Sommercamp derunder løn til
hjælpetræner
● SP: Henvendelse fra hjælpetræner
ang aflønning. Andre klubber startløn
kr. 60/time + lønstigning på kr. 10 pr.
Kursus. Opfølgning med
hjælpetrænerne ang ansvarlighed.
Under 18 år: Max aflønning kr. 80/
time i Sorø Tennisforening
● Skal juniorerne tilbydes mere end en
gang pr uge? Tilbydes i efteråret mod
ekstrabetaling på kr 100 max 8
gange. Holdet oprettes kun ved min 6
deltagere.
● Inden generalforsamling 2020 drøftes
kontingent på bestyrelsesmøde mhp
en beslutning om
kontingentfastsættelse.
Intet

8. Meddelelser/gensidig info

9. Næste møde

10. Eventuelt

● Udgifter til kampe. Kassereren
udbetaler kr. 200 pr kamp til
holdkaptajnen.
Dato og punkter til dagsordenen:
● Husk årshjul
● Næste møde d. 22/8 kl. 18 i
klublokalet
● Johannes fra DGI:
● Klubbens vækstforløb/fastholdelse
med DGI ophører med udgangen af
denne sæson. Johannes sender til
Jørgen U ang “Bevæg dig for Livet”
● Klyngeforløb er en mulighed. I så
fald på kommunebasis. DGI er
tovholder. Hvordan fastholder vi
introspillerne?? Johannes kontakter
Kristian (foreningens træner) for
opfølgning efter introforløb forår
2019. Ligeledes i forhold til
introspillere fra efteråret 2018. Susan
kontakter Henrik L ang nuværende
introspillere.
● Fyraftensmøde d. 26/8 med DGI og
kommunens idrætskonsulent Kristian
fra 17,00-18,30. I Sorø
tennisforenings klublokale.
● Johannes gør opmærksom på, at der
kommer idekatalog ang baner/lys/
overdækning i løbet af 2019.
● Padeltennis ekspanderer. Johannes
forslår, at nuværende kunststofbane
kunne omlægges. Evt. Med etablering
af en overdækning og lys. (Fonde) Evt
etablering af 2 baner.
● Skoletennis findes også i DGI regi.
Johannes sender et link.
● Indkøb af nye havemøbler. Vær obs
på Dacore / evt. Michels kontakt.
Udvalg Søren og Michel
● Evaluering af standerhejsning: Forslag
at starte voksenintra kl. 11,30 (så er
der medlemmer på anlægget)

11. Datoer/Kalender
12. ToDo liste Hvem gør hvad. Hvornår
og hvordan kommunikeres det.

*LN sender tilbud ang. Skoletennis i
skoleåret 2019-20 til de 4 lokale skoler.
Samme betingelser som i dette skoleår.
*Indbydelse til Hjælperfest: Send hjælpere
til LN senest d. 8/7. Indbydelse udsendes
inden d. 15/7 til “hjælperne”.
*Ronald undersøger gamle
generalforsamlingsreferater ang
kontingentfrihed. (Tages op næste møde)

Ref. Lars N

