Næstved den 17. november 2018

Referat af bestyrelsesmøde
Afholdt den 27. oktober 2018 i Klubhuset.
Tilstede: Lisbeth K. Olsen, Marianne Birkekær, Pernille Svarre og Lene Damgaard
Afbud: Jens B. Hansen
Referent: Lene Damgaard

Dagsorden
1. Godkendelse af referat:
 Referat af bestyrelsesmøde d. 3. september 2018 godkendt.
2. Orientering fra formanden
 Sjælland Syd møde: Marianne kunne desværre ikke deltage i mødet, der er modtaget
referat som er sendt ud til bestyrelsen. Der afholdes Sjælland Syd Vinterturnering den 1-3.
februar 2019, Marianne sender indbydelse ud til medlemmer så snart hun modtager den. Det
forventes at Sjælland Syd Sommerturnering bliver den 2-4. august 2019.


Foreningsmøde DGI: Marianne deltog i mødet den 2. oktober2018, hvor der bl.a. blev
drøftet om muligheden for at søge dispensation i turneringen 35+, for at tilgodese enkelte
unge spillere i klubben (i Fladså kunne det være Tais). Man har muligheden og skal søge
DGI om dette. Tennissportens dag bliver i 2019 afholdt den 4. maj. Bestyrelsen er enige om
at afholde denne dag igen i 2019, selvom det ikke gav nogen nye medlemmer ved
arrangementet i 2018.



Infoskærm: Der er i Lov/Mogenstrup flere steder hvor der hænger infoskærme med
meddelelser/reklamer for hvad der sker i lokalområdet. Disse skærme hænger bl.a. i Brugsen
og Fladså Hallen og det er Fladså Lokalråd som administrerer disse skærme og det er gratis
at få vist sin info. Bestyrelsen drøftede muligheden og blev enige om at prøve dette når
sæsonen starter op igen.



Gave medlemmer: Der findes en gaveliste fra 2013, denne revideres og der tilføjes, at der
gives gave til medlemmers konfirmation 75-100 kr., medlemmers bryllup 200 kr. samt
begravelse/bisættelse medlemmer og ægtefælle 200 kr.



Julefrokost 2018: 7-8 deltagere, Lisbeth bestiller mad fra Sydsjællands Golfklub. Pernille
sørger for at handle ind, Marianne medbringer dug/pynt, Pernille tænder for varme om
morgenen og bestyrelses mødes kl. 17.30.



Evaluering af klubturnering og afslutningsfest: God afvikling af turnering generelt,
dejligt med stort fremmøde på selve finaledagen som endnu engang foregik i godt vejr.
Dejligt med dommere, det gør lidt ekstra.

Dejligt middag om aftenen med god mad, virkelig godt med indslag fra Marianne, det
virkede som om alle hyggede sig. Tak til William Tolstrup for godt kød og tilberedning.


Beskæring af træer Næstved Kommune: Marianne kontakter kommunen angående
beskæring af træ foran bane 1, det er meget stort.

3. Orientering fra kassereren
 I kassererens fravær fremlagde formanden regnskab pr. 24. oktober 2018 som blev udleveret
og gennemgået. Viser pt. et overskud på kr. 8.441. Den likvide beholdning udgør kr. 98.637.
 Medlemsliste pr. 1. oktober 2018 viser 47 medlemmer, ingen ændringer siden sidst.
4. Planlægning af generalforsamling
 Generalforsamling afholdes søndag den 24. februar 2019 kl. 9.30.
Marianne sørger for at annoncere generalforsamling i avis mv og sender mail ud til
medlemmerne. Marianne spørger Helmer om han vil være dirigent, alternativt spørges Hans
R. Hansen som var dirigent ved sidste generalforsamling.
Følgende er på valg:
Marianne Birkekær, formand (modtager genvalg)
Lisbeth K. Olsen, næstformand (modtager genvalg)
Pernille Svarre, bestyrelsesmedlem (modtager genvalg)
Tais Skousgaard, bestyrelsessuppleant
H.C. Jensen, revisor
Steen Genckel, revisorsuppleant
Marianne kontakter dem som er på valg og forespørger om de er villige til genvalg.
Næste møde aftales til den 31. januar 2019 kl. 18 hos Jens B. Hansen, hvor det reviderede
regnskab skal underskrives af bestyrelsen.
5. Indkøb og investeringer i 2018/2019, opfølgning vandingsanlæg mv.
 Vandingsanlæg er undersøgt, der skal installeres en pumpe (minivandværk). Da Jens B. ikke
deltog i mødet udskydes dette punkt til næste møde.
 Ønske om nye koste (universal ståltrådsbørste-kost) som koster ca. kr, 2.500 pr. stk.
Bestyrelsen drøftede muligheden for at søge en evt. fond om dette.
 Ny holder til point-bolde på bane 3, forventet udgift ca. kr. 1.100.
 Radiator og fuger i brusebad – Radiatorligger i materialerummet og venter på opsætning.
Flisemanden er bestilt for længst men har endnu ikke haft tid til at give pris på opgaven..
6. Børne-/juniortræning.
 Tais skal spørges om han ønsker at fortsætte næste sæson, Marianne kontakter ham med
henblik på dette. Ida og Lærke kan også spørges, om de har lyst til at hjælpe med træning.
Der er et ungetræf til foråret som de evt. kunne deltage i, for at få lidt kursus/erfaring.
Pernille undersøger dette.
Ved næste møde skal drøftes om der er andre muligheder, evt. træner udefra.
7. Forløb med skole?
 Fladså Tennis ønsker at starte et forløb op med skolen for at få flere juniorer, vil forsøge
med 2-4. klasse i første omgang og det ønskes igangsat i marts 2019 med et forløb på ca. 4
uger, gerne lige op til sæsonstart. Marianne kontakter Lasse Nonbo som er idrætslærer.

8. Eventuelt
 EU-dataforordning – ny lov, Jens B arbejder med dette ifht medlemsregistrering mv.
 Næste bestyrelsesmøde er den 31/1-2019 kl. 18.00 hos Jens B.

