Næstved den 13. september 2020

Referat af bestyrelsesmøde
Afholdt den 6. september 2020 hos Lene Damgaard
Tilstede: Lisbeth K. Olsen, Marianne Birkekær, Pernille Svarre, Jens B. Hansen og Lene Damgaard
Referent: Lene Damgaard

Dagsorden
1. Orientering fra formanden
Meget Corona relateret info fra DGI, synes selv at vi har håndteret det fint.
Ikke mange med til Sjælland Syd, da invitationen kom sendt, der er evalueringsmøde i Faxe,
foreningen deltager ikke.
Johannes Jørgensen som er DGIs kontaktmand i tennis skriver, at man kan få hjælp med åbent
hus samt fastholdelse af medlemmer, herunder familietennis som en god ide. Fladså Tennis
forsøger sig med familietennis til vinter.
De unge instruktører bør få nyhedsbreve fra DGI, Marianne undersøger om hun med sit login til
DGI kan tilføje dem.
Der har været indbrud i klubhuset, intet er stjålet, men der er en regning på ca. kr. 3.300 fra
tømrer. Foreningen har en selvrisiko på kr. 3.000 hos forsikringsselskabet.
2. Orientering fra kassereren
67 medlemmer – forventer 68 når sæsonen slutter.
Kasserer gennemgik regnskabet, resultatet er bedre end budgetteret. Så dejligt at de to unge
trænere har overtaget træningen, det går rigtig fint, dog ikke så mange juniorer hver gang.
Der har ikke været så mange udgifter til vedligeholdelse af baner.

3. Finaledag, klubturnering og afslutningsfest, herunder indkøb, dommere, præmier mv.
I disse coronatider kan det ikke lade sig gøre at afholde klubfest som vi plejer.
Juniorer skal også spille kampe på finaledagen og de andre juniorer skal opfordres til at møde op,
der gives gratis is og pølser til dem som kommer. Præmie til dem som stiller op.
Smørrebrød kan bestilles til 20 kr, skal forudbestilles, serveringsklar til kl. 12. Foreningen er
vært ved en øl/vand. Pernille undersøger mulighed for levering og bestilling foretages til Jens B.
Marianne har telt hvis det bliver dårligt vejr. Præmier til juniorer er Ida og Lærke med til at
bestemme. Præmier til seniorer købes af Marianne. Bane 1+2 bruges til seniorer, bane 3 bruges
til junior. Carsten laver program til seniorer efter den 20/9, Lisbeth giver besked på hvem der har
kvalificeret sig og dommere. Lisbeth laver prisskilte/afregningsliste.
Jens køber bolde til finaledagen.

4. Definition af indendørstilbud/motion i Fladså Hallen
Sedler laves klar til finaledagen så de kan udleveres. Pernille laver udkast til dette. Lørdag
formiddag kl. 11-12 fra 24/10 til 1/5. Halleje er ca. 80 kr. pr gang, træner er ca. 130 kr. pr gang
(Ida/Lærke), ønske om ca. 10-25 deltagere hver gang, familietennis/tennis-fitness, annonceres på
skærm i hallen/facebook mv
5. Vandingsanlæg, evaluering 1. sæson
Fornøjelse at vandingsanlæg er etableret, banerne har været gode, nemmere at vedligeholde siger
baneformænd. Der har været lidt problemerne med nogle af sprinklerne, de skal rettes lidt ind
imellem. Vandet skal tømmes af anlægget når banerne skal lukkes ned, det bliver lidt spændende
at se hvordan det lykkes. Der skal etableres en aftapningshane. Jens har forsøgt at lave en
tegning over hvor det forskellige er gravet ned. Enighed i bestyrelsen om, at det er et vellykket
projekt.
6. Planlægning nedlukning af baner
Dato for nedlukning af baner, det bliver søndag den 25/10, opgaveliste: Rep af yderhegn (skal
nok ikke gøres før til foråret), stolper på minibanen, enkelte fliser skal rettes, købe buskbom til
de øvrige cementkrukker, Lisbeth skriver mail omkring nedlukning.
7. Generalforsamling
Generalforsamling bliver søndag den 28/2-2021 kl. 9.30 med morgenmad mv som vi plejer.
Bestyrelsen mødes kl. 9. Lisbeth, Marianne og Pernille er på valg, Lisbeth og Marianne træder
ud, Pernille vil gerne tage en periode mere.
8. Julefrokost
Julefrokost 13/11-2020 i klubhuset, Lisbeth sender invitation ud. Marianne sørger for at bestille
mad.
9. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 11/2-2021 kl. 19 hos Jens B.

