Næstved den 19. oktober 2018

Referat af bestyrelsesmøde
Afholdt den 3. september 2018 hos Lene Damgaard
Tilstede: Lisbeth K. Olsen, Marianne Birkekær, Pernille Svarre, Jens B. Hansen og Lene Damgaard
Referent: Lene Damgaard

Dagsorden
1. Godkendelse af referat:
 Referat af bestyrelsesmøde d. 5. maj 2018 godkendt uden bemærkninger.
2. Orientering fra formanden
 Beskæring buske mv: Næstved Kommune har nu langt om længe foretaget dette.


Medieomtale: Marianne forsøger at tage fat i Sjællandske, det undrer bestyrelsen, at der
aldrig bliver bragt de indlæg som bliver fremsendt fra Fladså Tennis.



Skoleforløb tennis: Der er desværre ikke nogen i bestyrelsen der har mulighed for at hjælpe
dette projekt i gang pt. Emnet taget op igen ved næste bestyrelsesmøde.



Indbydelse til foreningsmøde den 2/10-18: Marianne har desværre ikke mulighed for at
deltage, indbydelsen sendes videre til resten af bestyrelsen.



Sjælland Syd: Der er evalueringsmøde den 27/9-18 vedr. sommerturnering samt
planlægning af vinterturnering, Marianne deltager.



Foreningsportalen: Det blev aftalt, at kassereren jævnligt undersøger om der står nyheder
eller andre relevante meddelelser der. Jens B. oplyser efter mødet, at hjemmesiden ikke
benyttes til nyheder vedr. arrangementer.



Aktiv Fritid Fladså: Vi skal være opmærksomme på arrangementer mv. som vi kunne have
gavn af at deltage i.

3. Orientering fra kassereren
 Regnskab pr. 31. august 2018 blev udleveret og gennemgået. Viser pt. et overskud på kr.
1.216. Det skal dog bemærkes, at der i regnskabet er udgiftsført kr. 7.226 vedr Aktive
Feriedage, men at det søgte tilskud fra Næstved kommune på ca. kr. 10.000 endnu ikke er
indtægtsført.
Sydbank har desværre givet afslag på ansøgning om legat.
 Medlemsliste pr. 1. august 2018 viser 45 medlemmer. Jens B. tager kontakt til nye
medlemmer, der er kommet 4 nye.

Ved opdatering af medlemsliste sendes denne ud til hele bestyrelsen.
4. Meddelelse til medlemmerne
 Alt hvad der sendes ud til medlemmerne på mail SKAL være i PDF-format. Det har givet
lidt udfordringer for nogle medlemmer at åbne de filer vi har sendt ud.
5. Indkøb og investeringer i 2018/2018, herunder ansøgning til diverse fonde mv.
 Ny radiator til toiletrum, nye fuger i brusekabinerne – Jens B undersøger pris på dette.
 2 vandslanger til bane 1 – evt. et vandingsanlæg. John Rasmussen kontaktes for et bud på
hvad det vil cirka vil koste.
 Ny holder til point-bolde på bane 3.
 Maling af klubhus.
6. Finaledag klubturnering og afslutningsfest, herunder indkøb, dommere, præmier mv.
 Finaleprogram udleveret. Lene skriver det på hjemmesiden. Fil sendes til Lisbeth, så hun
kan tilføje dommere til programmet inden det sendes ud til medlemmerne. Der er dommere
til alle kampe som belønnes med pølse/brød og drikkevarer efter kampen, som tak for
hjælpen.
 Præmier er aftalt til 2 fl. vin til vinderen og 1 fl. til 2. pladsen. Jens B sørger for at købe vin.
Marianne sørger for præmier til juniorer. Pernille tager billeder af præmieoverrækkelserne.
 Pernille sørger for indkøb (efter indkøbsliste) til både til finaledag og afslutningsfest.
Pernille og Lene bager kage til finaledagen. Lisbeth har prislister til bod med. Bestyrelsen
mødes kl. 9.
 Der er tilmeldt ca. 20 personer til afslutningsfesten, Jens B henter mad i Golfklubben og
Marianne laver dessert (æblekage). Bestyrelsen mødes kl. 18.
7. Børne-/juniortræning, hjælp til træning
 Tais underviser tirsdag, men han skal have kursus hvis han skal fortsætte næste sæson.
Marianne ved endnu ikke om hun kan undervise juniorer til foråret. Ved næste møde skal
drøftes om der er andre muligheder, flere der kan spørges evt. Jesper Larsen som har
instrueret ved Aktive Feriedage.
8. Evaluering af Aktive Feriedage 2018
 12 deltagere, dejlige dage med søde unge mennesker, desværre er der ikke startet nogen nye
efterfølgende. Brugte multibanen en del. Til næste år skal grus og vedligehold af baner med
i tilskudsbudgettet til Næstved Kommune, det slider en del på banerne. Overskud på ca. 23.000 kr.
9. Eventuelt
 Ilse begraves fredag den 7/9-2018, Jens B sørger for en buket fra klubben.
 Banelukning lørdag den 27/10-2018 kl. 10-12, Lisbeth sender mail til medlemmerne
omkring dette.
 Julefrokost lørdag den 24/11-18, Lisbeth sørger for at invitere.
 EU-dataforordning – ny lov, Jens B arbejder med dette ifht medlemsregistrering mv.
 Næste bestyrelsesmøde er den 27/10-2018 kl. 12.15 i Klubhuset (efter banelukning).

