Næstved den 17. maj 2021

Referat af bestyrelsesmøde
Afholdt den 12. maj 2021 i Klubhuset i Lov.
Tilstede: Lisbeth K. Olsen, Marianne Birkekær, Pernille Svarre, Jens B. Hansen og Lene Damgaard
Referent: Lene Damgaard

Dagsorden
1. Orientering fra formanden
• DGI turnering er lavet om, hvilket gør, at der bliver meget lange afstande, da flere
klubber kan være med. Fladså Tennis har derfor besluttet ikke at tilmelde hold til denne
turnering.
Sjælland Syd har (pga den ændrede struktur i DGI turnering) lavet en ny turnering, hvor
de klubber som normalt har tilmeldt til sommer og vinter-turnering bliver inviteret.
Fladså Tennis tilmelder to hold til denne turnering, hvor Gitte Nonbo og Marianne
Birkekær er holdledere.
• Standerhejsningen gik godt, der var dejligt stort fremmøde, og alle var enige om, at det
var en fin løsning med de nuværende restriktioner.

2. Orientering fra kassereren
Kasserer udleverede og gennemgik perioderegnskab, som viser et resultat på kr. 14.185.
Der har været en del udgifter til diverse reparationer af hegn og andre ting på anlægget.
Bestyrelse var enige om at opsige fastnettelefonen i klubhuset pr. 30. juni 2021, da abonnementet
stiger og den bliver brugt meget lidt.
Der er endnu ikke opgørelse på, hvor mange medlemmer der bliver i år, da kontingent først
forfalder midt i maj. Forventningen er nogenlunde samme antal som sidste sæson.

3. Generalforsamling
Generalforsamlingen forventes at blive søndag den 13. juni 2021 – afhodt udendørs hvis vejret
tillader det. Alternativt kan fodboldklubbens overdækkede terrasse anvendes, Marianne
kontakter formanden og hører om det er muligt.
Potentielle medlemmer til bestyrelsen kontaktes af Jens og Marianne.
Marianne kontakter foreslået dirigent.
Lisbeth indkalder til generalforsamlingen når ovenstående er afklaret.

4. Juniortræning
Der har været 10-12 juniorer til træning hvilket er meget tilfredsstillende. De to instruktører gør
det rigtig godt, er meget engagerede og har været af sted på to kurser indtil videre. Det er endnu
uklart om de kan fortsætte efter sommerferien, men bestyrelsen er enige om, at det må findes en
løsning hvis de ikke kan, da det vil være for ærgerligt, at stoppe træningen når der er juniorer
som gerne vil komme og træne. Marianne nævner, at David kunne være en mulighed. Punktet
tages med på næste bestyrelsesmøde.

5. Anlæggets drift
Vandingsanlægget fungerer fint og der har ikke været nogen frostskader. Stor enighed i
bestyrelsens om, at det har været en virkelig god investering.
Opgavelisten blev gennemgået og der mangler kun enkelte opgaver. Bestyrelsen drøftede gode
og dårlige oplevelser med denne liste samt manglende arbejdsweekend.
Bestyrelsen er bekendt med, at man mangler at tage beslutning om, hvad der skal ske med
slagbanen og punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.

6. Klubturnering og afslutningsfest
Det blev besluttet, at finaledagen med klubturneringen bliver søndag den 12. september 2021.
Carsten Pedersen (turneringsudvalg) laver indbydelse og senere program, Lisbeth sørger for
udsendelse af dette. Frist for tilmelding bliver tirsdag den 1. juni 2021.
Der er ikke taget stilling til afholdelse af afslutningsfest, den nuværende bestyrelse overdrager
denne opgave/beslutning til den nye bestyrelse.

7. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde
Næste bestyrelsesmøde afholdes umiddelbart efter afholdelse af generalforsamling den 13. juni
2021.

