Næstved den 7. februar 2020

Referat af bestyrelsesmøde
Afholdt den 6. februar 2020 hos Marianne Birkekær
Tilstede: Lisbeth K. Olsen, Marianne Birkekær, Pernille Svarre, Jens B. Hansen og Lene Damgaard
Referent: Lene Damgaard

Dagsorden
1. Orientering fra formanden
 Datoer til medlemmer: Der er ønske om at sende vigtige datoer til medlemmer hurtigst
muligt. Enighed om at punktet udskydes til næste møde.
 Kontakt og skriv til avisen: Lisbeth udfærdiger skriv til avisen omkring standerhejsning,
Tennissportens Dag og indvielse af vandingsanlæg.
 Tennissportens Dag: Arrangementet foregår den 2/5-20 og det blev besluttet, at afholde
standerhejsning, Tennissportens Dag og indvielse af det nye vandingsanlæg samtidig. Dagen
afholdes fra kl. 13.00 – ca. 17.00 startende med junior/familietennis fra 13-14.30,
kaffe/kage/standerhejsning/indvielse vandingsanlæg kl. 14.30-15 og herefter spil for alle.
Marianne laver invitation og sender til DGI Storstrømmen, Sydbank samt Jørgen Jønck.
Pernille sørger for at arrangementet bliver slået op på hjemmesiden, facebook m.v. og sørger
for kage og indkøb.
 Diverse: Marianne orienterede om diverse arrangementer, kurser og møder udbudt af DGI
og Næstved Kommune.
2. Orientering fra kassereren
 Fremlæggelse af regnskab for 2019: Årsregnskab for 2019 blev fremlagt. Årsregnskabet
udviser som forventet et underskud på t.kr. 37, som følge af omkostninger ved anlæggelse af
vandingsanlæg. Glædeligt at der i 2019 har været god medlemsfremgang både på junior- og
seniorsiden. Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.
 Budget for 2020, herunder fastlæggelse af kontingent. Budget for 2020 blev fremlagt og
der var en drøftelse omkring kontingent for den kommende sæson som bliver:
◦ Junior, ny
kr. 350
◦ Junior, fortsætter
kr. 500
◦ Familiekontingent
kr. 1.700
◦ Senior
kr. 800
◦ Passiv medlem
kr. 50
Kontingent junior er inkl. tilbud om træning 2 gange om ugen i 2020
Jens B tilretter indmeldelsesblanket og Pernille tilretter hjemmeside med de nye satser.
 Sponsorforhold – pris og regler for opsætning af reklameskilte: Bestyrelsen besluttede
at prisen skal være kr. 1.000 pr. sæson. Der blev ikke vedtaget nogen særlige regler for
opsætning.

3. Generalforsamling den 23. februar 2020
 På valg er:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Kasserer 2 år:
Bestyrelsesmedlem for 2 år:
Bestyrelsessuppleant for 2 år:
Revisor for 2 år:
Revisorsuppleant for 2 år:
Revisorsuppleant for 1 år:

Jens B. Hansen (villig til genvalg)
Lene Damgaard (villig til genvalg)
Jan Christensen (Jens B undersøger om han er villig til genvalg)
Jette Dambæk (Marianne undersøger om hun er villig til genvalg)
John Nielsen (Jens B undersøger om han er villig til genvalg)
Steen Genckel (IKKE KORREKT, valgt for 2 år i 2019)

Jens B undersøger om Helmer vil være dirigent til generalforsamlingen. Marianne sender
indkaldelse til generalforsamling til medlemmer via mail senest lørdag (frist er 14 dage før
afholdelse af generalforsamling). Pernille lægger det på facebook og hjemmesiden og
handler ind. Generalforsamlingen er kl. 9.30, bestyrelsen mødes i klubhuset kl. 9.
4. Juniortilbud
 Skolesamarbejdet fortsætter i 2020: Jens B og Karen Lisbeth har aftalt et nyt forløb med
Fladså Skolens 3. klasser om træning 4 gange i foråret. Kontaktperson er Lasse Nonbo.
 Træningstilbud for sommer 2020: Kasper har sagt ja til at træne juniorer igen i år hvilket
bestyrelsen er meget glade for. Træning bliver onsdage fra 16-18 fordelt på to hold af en
times varighed (nybegyndere kl. 16-17, øvede kl. 17-18). Der bliver også tilbudt træning
mandage kl. 16.30-18, hvor det er klubbens to unge trænere som skiftes til at undervise,
hvilket bestyrelsen naturligvis også er meget glade for. De har i øvrigt deltaget på 1. del af
træneruddannelse.
Som noget nyt vil der blive tilbudt seniortræning onsdage kl. 18-19, hvor Kasper har tilbudt
at undervise. Det bliver med brugerbetaling på kr. 100 pr. gang som afregnes direkte til
Kasper. Bestyrelsen håber, at mange vil benytte sig af dette nye tilbud.
 Træningstilbud for vinter 20/21/ansøgning om haltimer/instruktion: Enighed i
bestyrelsen om, at dette er en god ide og klubbens unge trænere har sagt ja til at tage denne
opgave. Jens B sender ansøgning om haltimer, frist er den 31/3-20.
 Sommerskole 2020: Bestyrelsen er enige om IKKE at arrangere sommerskole.
 Tilbud om klubmesterskab for juniorer i minitennis/tennis: Punktet udskydes til næste
møde, Marianne vil dog inden da drøfte med Kasper om han har ideer, da vi ved, at han har
holdt lignende arrangementer i andre klubber.
 Forældreinvolvering: Snak om at man kan inddrage forældre i forbindelse med
juniortræning, vedligeholdelse af baner, arealer m.v. Der blev ikke besluttet noget og
punktet tages op igen ved næste møde.
5. Status vandingsanlæg
 Jens B orienterede bestyrelsen om de resterende arbejdsopgaver som skal udføres, inden
anlægget er klar til brug. Det blev besluttet, at der ikke sættes ventiler på til tømning af
anlægget. Det forventes, at man kan teste anlægget medio april.
6. Opgaver i 2020
 Klargøring af baner: Det bliver den 18+19/4 og 25+26/4 fra kl. 9-12. Bestyrelsen arbejder
på en opgaveliste, så man har et bedre overblik over hvad der skal gøres.
 Baneformand, bane 1: Det blev drøftet, hvordan opgaven med vedligeholdelse af baner i
løbet af sæsonen kan løses og bestyrelsen besluttede, at stille forslag til generalforsamlingen
omkring udvalg til diverse opgaver, ikke kun til banevedligeholdelse. Ideen er, at der er en
som er ansvarlig for opgaven, men har et ”hold” til at hjælpe sig med at få det løst.
 Fjernelse af minibanens netstolper og linere: Dette punkt blev sat på opgavelisten (se
punkt ”Klargøring af baner”.





Reparation af ydre hegn: Dette punkt blev sat på opgavelisten (se punkt ”Klargøring af
baner”.
Hvor skal rødgrusset opbevares?: Foreningen har lige nu ca. 1 tons grus og forventer at
skulle bestille 1-2 tons mere. Der skal ryddes op i skuret så grusset evt kan være der,
alternativet kan være bag skuret på paller med presenning over.
Andre opgaver – hvem har ansvar for hvad?: Bestyrelsen håber dette kan løses ved
opgavelister og den nye struktur med udvalg til de enkelte opgaver.

7. Lukket punkt (Jens B)
 Bestyrelsen har besluttet at udnævnte Bent Thorsen til æresmedlem ved generalforsamlingen
den 23/2-2020. Marianne vil holde tale for Bent samtidig med overrækkelse af diplom og
buket.
8. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde
 Næste bestyrelsesmøde afholdes den 19/3-2020 kl. 19 hos Pernille.

