Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 18. februar 2021
kl. 18.00 Virtuelt

DAGSORDEN
Bestyrelsen: Jørgen Uldall-Ekman, Lars
Nielsen, Susan Petersen, Lis Gunde,
Henrik Leschly, Kurt Møller, Mona
Kirkegaard Sommer
1. Godkendelse af referat af sidste
møde
2. Formandens sager og fælles:

Afbud fra:
Michél Fam


7. januar 2021 Godkendt



Dato for standerhejsning holdes sammen med
Tennissportens dag den 8 maj.
Intro startes samme dag kl. 12.00
Generaforsamling udsættes indtil nærmere
Covid-åbningsoplysninger.
Generalforsamlingsudvalg Jørgen, Kurt, Henrik
Webside skal opdateres. De enkelte udvalg laver
tekster til siden og sender det til Kurt. Deadline
26. marts.
Jørgen kontakter Maj-Britt vedr. bestyrelsespost
tlf. 29 60 67 52
Orientering om udkast til træningsplan for
sommersæsonen (Mona) der arbejdes videre på
dette







3. Kasserer- og webmasterens sager:






4.Sponsorudvalgets/sekretærens
sager:



Budget og regnskab er godkendt
Ændringer i priser på alt andet end tøj skal sendes
til Kurt
Nye toiletter kan tilføjes til budget, der søges om
tilskud. Budget på toilet er kr. 75.000,I regnskabet laves en ny post der hedder
forbedringer/investeringer konto 2205

Henrik Olsen overtager sponsorudvalgsposten.
Han har lavet en del foreningsarbejde i Sorø.
Sponsorudvalg består nu af Jørgen UE., Henrik O.
og Lars P.
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5. Næstformandens/Seniorudvalgsformandens sager:
6. Juniorudvalgsformandens sager:



Strategi skal udarbejdes. Jørgen indkalder til
møde.




Hold er tilmeldt til sæson 2021/22
Henrik finder ny holdkaptajn til 1. holdet



Formand for juniorudvalg (Mona) etablerer nyt
juniorudvalg og overdrager posten



Evt. refusion af træningsgebyr til junior for forårs
sæson - 250 kr. pr. Barn. - 26 børn tilmeldt.
Evt. tilbagebetaling af vinterkontingent.
Jørgen søger Covid-midler til bl.a. ovennævnte
punkter, som udbetales forholdsmæssigt til de
medlemmer som midlerne dækker.
Træner til juniores efterårstræning skal findes








Skoletennis???
Sæsonbooking til sæsonen 2021-22 sørger Lars N.
for. Samme timer som i indeværende sæson. Dvs.
onsdage fra 15-18 til ungdom samt søndage til
seniorer og skumtennis. (Lørdag og søndag er der
som regel ingen medbejlere, mens tiderne på
hverdage er der "kamp" om.







Indkøb af lærk er godkendt ca. 10 stk.
Vandproblemet er klaret
Nøgler. Lars undersøger priser på kodelåse.
Lås til skur udskiftes
Klargøring af anlægget er 17. april

dagsorden:



Bestyrelsesmøde onsdag d. 24/3 kl. 18.00

10. Eventuelt:



Træner Michael inviteres til frivilligfest næste
gang.

11. Datoer/Kalender



24/3 Bestyrelsesmøde kl. 18.00

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



Alle: 8. maj standerhejsning
Tekster til webside udarbejdes.Deadline 26. marts
Ændringer af priser på alt (tøj undtaget) sendes til
Kurt.
Træner til juniorers efterårstræning skal findes
Henrik 8. maj intro kl. 12.00
Finder ny holdkaptajn til 1. holdet

7. Skoletennisformandens sager:

8. Baneformandens sager:

9. Næste møde, datoer og punkter til
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Jørgen: indkalder til generalforsamlingsudvalg
Kontakter Maj-Britt tlf. 29 60 67 52
Indkalder til strategimøde i sponsorudvalg
Søger Covid-midler til refusion
Mona arbejder videre på træningsplan
Etablerer nyt juniorudvalg og overdrager posten i
samarbejde med Susan
Susan søger om tilskud til toilet
Kurt ændrer priser – tekster på webside
Tilføjer toilet kr. 75.000 til budget. Ny post 2205Forbedringer/investeringer
Lars booker haltimer til sæson 2021/2022
Indkøber lærk til læhegn
Undersøger priser på kodelåse
Udskifter lås til skur
Organiserer klargøring af anlæg d. 17. april
Inviterer træner Michael til frivilligfest.
Lis undersøger prisstigninger på webshoptøj og
korrigerer disse.
LGL 18/02/2021
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