Næstved den 31. januar 2018

Referat af bestyrelsesmøde
Afholdt den 25. januar 2018 hos Lisbeth K. Olsen
Tilstede: Jette Dambæk, Lisbeth K. Olsen, Marianne Birkekær, Pernille Svarre og Lene Damgaard
Referent: Lene Damgaard

Dagsorden
1. Godkendelse af referat:
 Referat af bestyrelsesmøde d. 15. august 2017 godkendt uden bemærkninger.
2. Orientering fra formanden
 Skumtennis: Forslag om at prøve at få haltid 4 onsdag eftermiddage i april for at få nogle
børn i gang og få interesse inden sæson, Marianne kontakter Halinspektør Leo om
muligheder. Drøftes videre på næste bestyrelsesmøde.
 Nordeafond – boldmaskine: Der er modtaget legat på 10.000 kr. fra Nordea Fonden til
indkøb af boldmaskine, Marianne indhenter tilbud (boldmaskine koster ca. 16.000 kr.). Ved
næste bestyrelsesmøde skal det besluttes, om der skal søges flere fonde eller klubben skal
give de sidste ca. 6.000 til boldmaskine.
 Foreningsmøde i marts: Formanden har ikke mulighed for at deltage, Pernille kan
eventuelt, men det besluttes på næste bestyrelsesmøde hvem der deltager (kunne være et nyt
bestyrelsesmedlem).
 Beretning og regnskab til Næstved Kommune: Formand har fået mai om at dette som
noget nyt skal indsendes til Næstved Kommune. Formanden videresender mail til Lene som
sørger for det bliver indsendt kort efter generalforsamlingen.
 Brev fra Mogenstrup Kildelaug: Fælles weekend den 9-10/6 med diverse aktiviteter, det
besluttes ikke at deltage, da det vurderes ikke at have nogen relevans for tennisklubben.
 Flere medlemmer: Forslag om at alle konfirmander (i sognet/på Mogenstrup Skole)får et
gratis medlemskab + invitation om fælles opstart 5/5-2018 (Tennissportens dag). Vedtaget
og Pernille finder ud af de enkelte konfirmationsdage og antal konfirmander. På
generalforsamlingen skal opfordres til, at deltage på Tennissportens dag den 5/5-2018 og
derved bakke op om dette arrangement.
 Sjælland Syd: Der er 9 medlemmer fra Fladså Tennis som deltager i Sjælland Syd Vinter.
Dejligt med så mange deltagere.
 Der er kommet ny tenniskonsulent i DGI – hun hedder Signe Nybo.
3. Orientering fra kassereren
 Regnskabet for 2017 viser overskud på ca. 5.000 kr. Regnskabet er godkendt og
underskrevet af revisionen uden bemærkninger. Bestyrelsen underskrev uden bemærkninger.
 Der er søgt børneattest på David, afventer hans godkendelse.

4. Junior- og seniorinstruktion 2018, herunder DGI-hold
 Der forsøges arrangeret instruktion 2 dage i foråret for seniorer med træner udefra. Ved næst
møde besluttes datoer samt hvem der skal være instruktør.
 Marianne vil gerne have at juniorinstruktion bliver lagt på en anden dag end tirsdag. Hun
ønsker at dele træningen op i to, så der bliver to aldersklasser og hun vil træne de ældste.
Pernille spørger Ida om hun vil være interesseret i at træne den yngste gruppe.
 DGI-hold: Hold fra sidste sæson er Lene Damgaard samt Karen-Lisbeth. Der bliver
muligvis tilmeldt nyt hold med Gitte Nonbo som ansvarlig.
5. Evaluering af klubturnering
 Der var desværre en del kampe som ikke blev afviklet. Der ønskes ny struktur på
klubturnering således, at der ikke er så mange hold/kampe i hver række, da det kniber med
at få dem afviklet. Forslag om at der max er 5 i hver pulje, hvis flere tilmeldte deles puljen.
Carsten Pedersen skal spørges om han vil kommer med et forslag til hvordan dette kunne
gøres.
 God og hyggelig aften som afslutning på sæsonen – enighed om at der er god opbakning til
arrangementet.
6. Generalforsamling den 4. februar 2018.
 På valg er:
◦ Kasserer for 2 år, Jette ønsker ikke genvalg, bestyrelses foreslår Jens B. Hansen som har
sagt ja tak.
◦ Bestyrelsesmedlem for 2 år, Lene Damgaard (villig til genvalg)
◦ Bestyrelsessuppleant for 2 år, Jan Christensen (Lisbeth kontakter ham om genvalg)
◦ Revisor for 2 år, Karen Lisbeth Hansen (Lisbeth kontakter hende om genvalg)
◦ Revisorsuppleant for 2 år, John Nielsen (Lisbeth kontakter ham om genvalg)
◦ Revisorsuppleant for 1 år, Jens B. Hansen forventes valgt til kasserer, Steen Genckel
foreslås (Lisbeth kontakter ham)
Marianne kontakter Helmer omkring hvervet som dirigent, alternativt kontaktes Pernilles
far, Knud eller Bent.
Der har været annonce i Næstved-Bladet den 16/1-18 omkring indkaldelse til
generalforsamling. Dirigent skal have tilsendt dagsorden og vedtægter.
Pernille bager boller, Lene handler alt andet inkl, gave til dirigent til ca. 150 kr.
Marianne tjekker klubhus, kaffe, engangsservice mv.
Bestyrelsen mødes i klubhuset kl. 9.
7. Klargøring af klubhus og udendørsanlæg, herunder standerhejsning/tennissportens dag
 Klargøring bliver 7+8/4 og 14+15/4 (21+22/4 i reserve) kl. 10-12. Lisbeth sender mail ud til
klubbens medlemmer omkring dette. Ida kan desværre ikke tilbyde at gøre rent i denne
sæson.
 Standerhejsning bliver tirsdag den 24. april 2018 kl. 18.
 Tennissportens dag den 5. maj 2018, der bliver lavet arrangement bl.a. til konfirmander, se
under pkt. 1.
8. Nye materialer til anlægget – herunder grus til banerne
 Marianne kontakter Næstved Kommune angående levering af grus. Der skal købes
jernvitriol, har været godt at bruge i den forgangne sæson.

9. Aktive Feriedage 2018
 Succes sidste år, bestyrelsen er enige om at det skal prøves igen. Der arbejdes på en løsning
evt. med trænere udefra. Snak om man skulle forsøge at lægge det i uge 28 i stedet for uge
32. Punktet tages med ved næste bestyrelsesmøde
10. Mødedatoer – udviklingsplan – roller, hvem gør hvad
 Formanden har et ønske om et eller to møder mere om året, da der er meget på dagsordenen
ved hvert møde. Dette besluttes med den nye kommende bestyrelse.
 Udviklingsplan blev udskudt til næste møde.
 Roller, hvem gør hvad – punktet udskudt til næste møde
11. Eventuelt
 Klubtøj – forslag om at det bliver muligt at købe klubtøj. Marianne tager nogle prøver med
til næste møde.
 Tlf-penge. Det har været normalt at formand, næstformand samt kasserer har modtaget 500
kr. til godtgørelse af udgifter til telefon – er det stadig relevant skal drøftes på næste møde.
 Hjemmeside/Facebookside. Der er ikke rigtig nogen som er ansvarlig for dette, hvilket
bevirker, at der ikke så tit bliver skrevet noget. Hvem kunne være interesseret i opgaven?
Lige pt. er det Lene som opdaterer hjemmesiden, men ønsker at komme af med opgaven.
Skal drøftes på næste møde.

