Næstved den 12. maj 2019

Referat af bestyrelsesmøde
Afholdt den 4. maj 2019 i Klubhuset
Tilstede: Lisbeth K. Olsen, Marianne Birkekær, Pernille Svarre, Jens B. Hansen og Lene Damgaard
Referent: Lene Damgaard

Dagsorden
1. Orientering fra formanden
 Mail til medlemmer: Marianne sender ny mail til medlemmer indeholdende priser,
betalingsdato samt bankkontonr./mobilepay. Første mail var en smule mangelfuld.
 Infoskærme: Der har desværre ikke været info på skærme, Marianne har ikke fået taget
kontakt til Warny Mattson ang. annoncering, dette gøres hurtigst muligt.
 Vindnet: Vi skal sørge for at huske at få taget disse ned i efteråret, både for at passe på
nettet men bestemt også for hegnenes levetids skyld.
 Seniorinstruktion: Der bliver instruktion for seniorer den 26/5 og 2/6 såfremt Jesper kan
disse dage. Marianne kontakter ham.
 Opgaver: Der er ønsker om at opgaver bliver fordelt mellem medlemmer, f.eks. rep. af
hegn, slibning og maling af diverse møbler m.v. Marianne kontakter de enkelte medlemmer,
opgaverne skal blot være løst i løbet af sæsonen.
 Familietennis: Marianne er blevet kontaktet af flere omkring familietennis – om det er
noget vi udbyder. Bestyrelsen er enige om at drøfte muligheden, dog først til næste sæson.
2. Orientering fra kassereren
 Status på regnskab fremlagt, 17 har betalt kontingent pr. 30/4-19, det er ikke mange, men
det hænger muligvis sammen med den mangelfulde mail omkring betaling.
 Der er købt 2 slags grus hvoraf det ene er støvfri grus som skal anvendes i løbet af sæsonen
hvis der mangler grus på banen. Der er leveret 3 tons i stedet for det bestilte 2 tons. Jens B.
afventer faktura hvor der forventes afslag på prisen på det 3. ton.
 Der skal drøftes lokaletilskud på mødet i august.
 Ny bænk købes til bane 3.
3. Standerhejsning – Tennissportens dag, evaluering
 Der mødte 14 op til standerhejsning (heraf et nyt medlem) hvoraf de 8 efterfølgende spillede
tennis. Pernille bød velkommen i klubhuset, da det var ret koldt og blæsende. Aftenen blev
afsluttet med kaffe og kage.
 Til Tennissportens dag mødte 3 op hvilket er en klar forbedring fra sidste år hvor ingen
kom. Dog var det kun bestyrelsen der var tilstede, det ville være dejligt hvis der havde været
lidt liv på banerne.

4. Børne-/juniortræning, herunder evaluering af skoleforløb
 Skoleforløb: Det har været en stor succes med skoleforløb, hvilket resulterede i 6 elever fra
3. klasse mødte op til første juniortræning, dejligt, spændende om der kommer flere.
Skoleforløbet har været 4 gange i Fladsåhallen hvor Jens B., Karen Lisbeth og Jette har stået
for undervisningen. Lærerne har også været positive omkring forløbet.
 Børne-/Juniortræning: Der var 12 juniorer til første træning hvor Kasper står for
træningen indtil sommerferien. Alle nye lånte en ketcher og en bold med hjem i håb om at
de så kommer fremover. Pernille havde bagt snegle og Karen Lisbeth havde sørget for frugt,
gulerødder og saftevand. Der var en rigtig god stemning og mange forældre sad og kiggede
på. Marianne kontakter Kasper omkring træning efter sommerferien og ved næste træning
taler Marianne, Jens B og Kasper om forløb, bl.a. med hensyn til afregning m.v. Ved
sygdom aflyses træningen ikke, så tager Marianne den. Børneattest er søgt på Kasper,
Marianne, Karen Lisbeth og Jens B, dette vil der blive orienteret om på tavlen i klubhuset.
5. Tilmelding turneringshold DGI.
 Der er tilmeldt 3 hold, de samme som sidste år, holdledere er Gitte Nonbo (serie 1), Lene
Damgaard (serie 3) og Karen Lisbeth Hansen (serie 4).
6. Klubturnering og fælles afslutning på sæson
 Carsten Pedersen har sagt ja til at stå for indbydelse og turneringsplan som tidligere år. Han
laver indbydelse og mailer til Marianne som sender det ud til medlemmerne. Finaledag og
afslutning på sæson bliver lørdag den 28/9-2019.
7. Vandingsanlæg, status fonde m.v.
 Der er modtaget kr. 15.000 fra DGI, der er søgt hos Nordea og Sydbank hvor svar forventes
ca. 1/7-19. Der er kommet afslag fra SEAS NVE men der søges igen til efteråret.
Sjællandske har også en fond som skal søges. Anlægges forventes at koste ca. kr. 50-60.000
i materialer og der er søgt fonde for i alt kr. 60.000.
 Bestyrelsen besluttede af afholde et medlemsmøde den 29/8-19 kl. 19 i klubhuset, hvor man
vil orientere medlemmerne om status på projektet samt undersøge mulighed for frivillige til
hjælp med gravearbejde m.v.
8. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde
 Næste bestyrelsesmøde afholdes den 12/8-2019 hos Jens B (sommerhus).
 Der har været problemer med vandtryk, det er åbenbart generelt i Lov. Vandtank skal
undersøges om den er god nok ifht. projekt med vandingsanlæg. Jens B har lavet aftale med
en VVS’er som er far til juniorspiller om at måle vandtryk mv.

