Næstved den 15. august 2021

Referat af bestyrelsesmøde
Afholdt den 11. august 2021 i Klubhuset.
Tilstede: Jen B. Hansen, Jesper Abildgaard, Marianne Birkekær og Lene Damgaard
Referent: Lene Damgaard

Dagsorden
1. Orientering fra formanden
Sæsonen er fint i gang og formanden har især haft fokus på juniortræning, hvor det går rigtig godt
og det er lykkedes at skaffe en træner udefra. Der er opsat vindnet, det ene med reklame på.
Drøftelse om, at det ville være godt med 2 reklamevindnet mere, så der var et på hver bane. Der er
stadig mange blade på bane 1, men det er lidt svært at undgå.

2. Orientering fra kassereren
 Fremlæggelse af perioderegnskab:
Kassereren fremlagde perioderegnskab pr. 10. august 2021, der var ingen bemærkninger.
Der er en kassebeholdning på kr. 92.090
 Medlemsstatus:
Opdateret medlemsliste er hængt op i klubhuset. Der er pt. lidt færre medlemmer end sidste
år.
Derudover kunne Jens oplyse, at Fladså Tennis har fået tilbudt haltid i Fladså Hallen til skumtennis
lørdag kl. 11-12, med opstart den 30/10-21. Bestyrelsen er enige om, at takke ja til denne mulighed.
Planlægning af dette tages med på næste bestyrelsesmøde.

3. Skolesamarbejde Fladså Skolen, afd. Mogenstrup
Skolens idrætslærer har henvendt sig, de ønsker at genoptage samarbejdet i foråret 2022, således at
3. årgang får et forløb svarende til det forløb der var inden corona. Bestyrelsen er enige om, at det er
en god ide og Jens giver skolen besked. Bestyrelsen beslutter på et senere tidspunkt, hvem der har
mulighed for at stå for træningen. Fladså Tennis ønsker gerne forløb i april, da det vil være godt i
forhold til opstart af udendørssæsonen og evt. nye juniormedlemmer.
Marianne hat fået en henvendelse fra Hammer Privatskole, de forespørger som Fladså Tennis kan
stille baner og evt instruktør til rådighed tirsdag den 17. august 2021. Bestyrelsen er glade for
henvendelsen, men det er desværre ikke muligt med så kort varsel. Marianne giver dem besked,
med tilbuddet om, at de er velkomne en anden gang.

4. Juniortræning
Det går rigtig godt og der er 14 tilmeldte. Det er lykkedes at få Christopher Lutra til at træne
juniorerne i samarbejde med Ida/Lærke og muligvis David. Der er startet på niveautræning og det
ser ud til at virke rigtig godt, alle får mere ud af træningerne. Bestyrelsen er meget glade for dette
og er enige om at fortsætte med denne opdeling, bl.a. for at fastholde de lidt mere øvede spillere.
Stor ros til Ida for hendes engagement og tålmodighed i undervisningen.
Jesper indkalder instruktørerne til et møde snarest muligt for at planlægge efterårssæsonen, som
man ønsker skal vare til efterårsferien (uge 42).

5. Oprettelse af mailadresse til Fladså Tennis
Der er lidt delte meninger i bestyrelsen om det er nødvendigt/en god ide eller ej, men Jesper vil
undersøge mulighederne, punktet tages med på næste bestyrelsesmøde.

6. Klubturnering finaledag
Der er desværre ikke rigtig kommet gang i kampene endnu, Jens sender en mail til deltagerne med
besked om, at de skal huske, at kampene skal være afviklet den 5. september 2021, da finalerne
spilles ugen efter (12/9-21). Jesper sørger for, at der arrangeres nogle kampe for juniorerne denne
dag, ligesom sidste år. Marianne sørger for gaver til vinderne. Lene undersøger mulighed for
dommere når antal finaler er på plads. Der skal købes ind til kaffe/kage, pølser/brød samt øl/vand,
Pernille sørger for dette.

7. Klubfest 2/10-2021
Pernille laver udkast til indbydelse og sender til bestyrelsen.

8. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde
 Ved næste bestyrelsesmøde skal der fastsættes dato for generalforsamling 2022.
 Næste møde er den 11/10-2021 kl. 19 i klubhuset.

