Dagsorden for bestyrelsesmøde torsdag den 19. december 2019
kl. 19.00 hos Ronald

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

2. Formandens sager og fælles:

Afbud fra; Henrik Leschly, Søren Nielsen, Michel
Fam
Gennemgang og godkendelse af seneste referat.
Godkendt

●

●

●

●
●

●

●
●

Dato på generalforsamling og aftale om
indkaldelse
Generalforsamling d. 9/3. LN booker
lokaler.
HL udarbejder dagsorden. Dagsorden mv.
udsendes senest d. 17/2
Emner til 2 nye bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter
Bestyrelsen drøftede emner.
Fornyelse af HEAD aftale? (udløber nu)
JU og LG mødes med HEAD om
forlængelse.
Nationalt tennisseminar 25. januar 2020
Pt. Ingen fra bestyrelsen kan deltage.
Fastholdelsesaftale med DGI – møde?
JU kontakter DGI ang. Møde.
Samarbejde med de øvrige lokale
tennisklubber?
Orientering
Ny rengøringsansvarlig for klubhuset
SP formulerer forslag til oplag på
hjemmesiden.
Nuværende rengøring spørges om
forlængelse.
Spørgeskemaundersøgelse?
Gennemføres i januar. JU undersøger.
Henvende fra forsikringsmægler.
Foreningen har pt. 2 forsikringer. Der
dækker erhverv og bygninger. Bestyrelsen
vurderer ikke behov for yderligere
forsikring pt.
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3. Kassererens sager:

Tennissportens dag. Lørdag d. 2/5 2020 kl.
10,00-15,00. Intro for nye gennemføres kl.
12,00-14,00.
Gennemføres i forbindelse med Standerhejsning.
Ligeledes tennisarrangement for juniorer.
● Hjemmeside Indhold mangler. Status
RW laver opslag. Torsdag d. 23/1
gennemføres hjemmesideaften kl. 18,30 i
Sorø hallens mødelokaler. LN booker
lokale.
● Status medlemmer. Hvor mange har vi
mistet og skal vi ringe rundt? Opfølgning
Pt. 194 medlemmer. ”Frafaldne” kontaktes
i april måned.
● Budget 2020
RW laver budgetforslag til næste møde

4. Sponsorudvalg og Næstformandens sager:

● Ansøgninger til fonde – hvor langt er vi
nået og hvad satser vi på?
Drøftelse af 2 forslag.
a. padeltennisbaner
b. omlægge bane5 til kunststofbane.
Bestyrelsen prøver at finde medlemmer til
drøftelse/udarbejdelse af projekter.
● Sponsortrøjer 2020 – skal vi fortsætte som
vi plejer og hvilke sponsorer vil vi satse på?
Drøftet
● Sponsoraftaler 2020?
11/1 hjælp hos hovedsponsor Peter
Nygaard fra kl. 11,30-16,15. LG deltager.
Susan spørger blandt juniorer.
Nuværende sponsorer kontaktes. (LG)
● Planlægning af træning 2020
3 gange resten af vinteren / foråret inde.

6. Juniorudvalgsformandens sager;

●

Juniortennis i først kvartal.
LN er kontaktperson, mens SP er
fraværende.
● Skoletennis planlægning 2020 med nye
materialer
Udarbejder forslag for Sorø Borgerskole,
Pedersborg skole og Frederiksberg skole.
● Uddannelse af egne trænere (Senior)
● Skal juniorer betale både medlemskab og
et gebyr til træning, som foreslået under
evaluering?
Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning
til kr. 800. Stigningen kunne anvendes til 2
gange træning om ugen for ungdom.
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7. Baneformandens sager

8. Meddelelser/gensidig info

9. Næste møde

●

Ny baneformand.

● Foreningens synlighed i forbindelse med
velkomst til nye borgere i kommunen.
● Nyttejobberne ikke tid pt. Til at beskære
det levende hegn omkring anlægget.
● Foreningen går efter samme tider i
indesæsonen 2020-21
Dato og punkter til dagsordenen:
● Budget 2020

10. Eventuelt
11. Datoer/Kalender

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

Torsdag d. 23/1 hjemmesideaften for bestyrelsen
Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 4/2 2020 kl.
18,30
Generalforsamling d. 9/3
Booking af lokale i Sorø hallerne til møde omkring
hjemmeside samt til generalforsamling. (LN)
Kontakt til HEAD. (JU)
Dagsorden til generalforsamling (HL)
Nuværende sponsorer kontaktes. (LG)
Ref. Lars N
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