Næstved den 28. marts 2018

Referat af bestyrelsesmøde
Afholdt den 10. marts 2018 hos Pernille Svarre
Tilstede: Lisbeth K. Olsen, Marianne Birkekær, Pernille Svarre, Jens B. Hansen og Lene Damgaard
Referent: Lene Damgaard

Dagsorden
1. Godkendelse af referater:
 Referat af bestyrelsesmøde d. 25. januar 2018 godkendt uden bemærkninger.
 Referat af generalforsamling d. 4. februar 2018 godkendt uden bemærkninger
2. Evaluering af generalforsamlingen – herunder evaluering:
 Godt fremmøde på generalforsamling, fungerer godt med søndag formiddag. Bestyrelsen
fordelte posterne således: næstformand Lisbeth K. Olsen, sekretær Lene Damgaard, menigt
mellem Pernille Svarre.
3. Orientering fra formanden
 Beskæring Næstved Kommune: Marianne har kontakte kommunen med henblik på
beskæring af areal bag slagbane, hun afventer tilbagemelding.
 Boldmaskine: Beslutning om at der indkøbes boldmaskine, der kan evt. søges ekstra
legater, men det er vigtigt at få en boldmaskine, så vi kan fastholde juniorer og evt. nye
seniorer. Jens B. skriver ansøgning til Sydbank (se punkt 14) – de har nogle puljer man kan
søge.
 Foreningsmøde i marts: Der er desværre ikke nogen fra Fladså Tennis som har mulighed
for at deltage. Marianne har været i dialog med DGI om man kunne lægge det en anden dag
end onsdag.
 Nyt tiltage DGI: DGI arbejder på en løsning, hvor man kan søge om tilskud til diverse
aktiviteter i foreningen. Marianne har en mail omkring dette og videresender den til resten af
bestyrelsen.
 Aktive Feriedage: Se punktet længere mede på dagsordenen.
 Forenings- og fritidskonference: Næstved Kommune har inviteret til lørdag den 14. april
2018 med konference fra kl. 9.30 – 17 og efterfølgende fest. Marianne Birkekær deltager i
dette.
4. Orientering fra kassereren
 Jens B. Hansen orienterede om, at fuldmagten med banken endnu ikke var op plads. Diverse
udlæg blev klaret af kassebeholdning. Jens har sørget for adresseændringer alle de steder
han kan komme i tanke om
 Jens gjorde opmærksom på, at David endnu ikke har givet samtykke til børneattest, dette
skal på plads nu.



Indmeldelsesblanketten er tilrettet og der var enighed om at den skulle på hjemmesiden,
Lene sørger for dette.

5. Kontingenter og gebyrer
 Kontingenter og gebyrer forbliver uændret.
6. Klargøring anlæg (grus mv), rengøring klubhus, vedligeholdelse baner/udenomsarealer mv
 Der er afsat tider til klargøring af anlæg (7+8/4, 14+15/4 og 21+22/4), Lisbeth sender mail
til medlemmerne og det bliver skrevet på hjemmesiden. Det bliver IKKE leveret grus fra
Næstved Kommune i år, Jens B. sørger for at indkøbe ca. 15 sække pr. bane.
 Det blev besluttet at forsøge, at deles om at gøre klubhuset rent, Pernille laver opslag til
toilet/køkken mv så man kan skrive hvornår der sidst er gjort rent.
 Følgende har givet tilsagn om at ville passe baner: Bane 1: Jan, Bane 2: Jens B, Bane 3:
Knud. Steen og William hjælpes af om den lille bane/slagbanen.
 Enighed om at der skal indkøbes ny flagstang, Jens B forsøger at skrive dette med i
ansøgningen om legat fra Spar Nord.
 Klubben vil forsøge at affaldssortere, da dette sandsynligvis bliver indført fra kommunens
side på et tidspunkt. Jens B. leverer spande som vi kan ”øve” os i.
7. Standerhejsning - Tennissportens Dag.
 Standerhejsning bliver tirsdag den 24. april 2018 kl. 18. Formanden holder en lille tale
hvorefter der serveres et glas Asti/sodavand og lidt chips/flødeboller. Herefter spilles tennis
og aftenen afsluttes med kaffe og kagemand. Pernille sørger for indkøb.
 Tennissportens Dag den 5. maj 2018 kl. 11-13 – Marianne sørger for at tilmelde klubben.
Bestyrelsen deltager så vidt muligt, forsøger at få Ida/Lærke til også at deltage, da vi håber
på mange konfirmander vil komme.
8. Tilmelding af turneringshold i DGI – herunder holdledere
 Lene D og Karen Lisbeth har deres hold igen i år. Tilmelding kommer fra DGI Anette Høeg.
 Marianne kontakter DGI for at det hold, som Gitte Nonbo ønsker at være holdleder for
bliver placeret i korrekt række.
9. Tirsdagshygge – herunder betaling
 Enighed om at det stadig skal koste 10 kr. pr. aften man deltager. Marianne laver opslag til
standerhejsning hvor man kan skrive sig på de aftener man vil være ansvarlig. Lene D
indkøber kalender/mappe til at skrive reservationer i.
10. Klubturnering og fælles afslutning på sæson
 Dato for finaledag og afslutning er sat til den 8. september 2018. Resten af punktet er udsat
til bestyrelsesmødet den 5. maj 2018 kl.13 – Carsten er meget velkommen til at deltage.
11. Aktive Feriedage 2018
 Besluttet at det bliver 3 dage i uge 28, Marianne laver budget og sender ansøgning til
kommunen. Hun kontakter også Jesper Christensen i forhold til om han kan/vil være
instruktør.
12. Konfirmander, tilbud om gratis medlemskab – hvem gør hvad?
 Første konfirmander: 25/3 – 8/4 -22/4 - 27/4 og de sidste i august, der er ca. 75 stk. i alt.
Jens B. udarbejder forslag til ”gavekort” til konfirmander, Marianne kan printe og Pernille
afleverer i Snesere (25/3).

13. Facebook side/hjemmeside
 Lene D forsøger at vedligeholde hjemmeside så godt som muligt. Ønske fra bestyrelsens
side at referater lægges på hjemmeside når de er godkendt. Aktivitetskalender skal være
synlig/aktiv og ”historie” kan godt flyttes lidt længere tilbage på hjemmesiden. Lene sender
log-in oplysning på mail så alle i bestyrelsen har koden.
 Facebook kan bruges mere, f.eks. deles med ”Mogenstrup-gruppe”. Pernille opretter
begivenheder om Standerhejsning og Tennissportens Dag samt Aktive Feriedage.
14. Boldmaskine - klubtøj
 Jens B sender ansøgning til Sydbank omkring boldmaskine og flagstang. Marianne sender
ansøgning til Jens B som blev sendt til Nordea da vi fik legat derfra.
 Det blev besluttet at købe klubtøj til bestyrelsen i stedet for at modtage tlf. penge. Marianne
sørger for dette.
15. Mødedatoer – udviklingsplan – roller, hvem gør hvad?
 Blev besluttet at prøve med 4 møder pr. år – pt er der kun 3 møder. Næste møde bliver den
5. maj 2018 kl. 13 i klubhuset (efter afvikling af Tennissportens Dag). Herefter forventes
næste møde at blive i uge 33.
16. Eventuelt
 Skumtennis, Marianne undersøger om det er muligt at få haltid tirsdag/torsdag i april.
 Seniorinstruktion 2 gange om året.

