Næstved den 17. oktober 2021

Referat af bestyrelsesmøde
Afholdt den 11. oktober 2021 i Klubhuset.
Tilstede: Jen B. Hansen, Jesper Abildgaard, Pernille Svarre og Lene Damgaard
Referent: Lene Damgaard

Dagsorden
1. Orientering fra formanden
Kort før sidste bestyrelsesmøde var der henvendelse fra Hammer Privatskole omkring lån af
anlæg/instruktion. Jesper har talt med dem og åbnet op for mulighed en anden gang med knap så
kort varsel.
Der er talt med flere potentielle sponsorer, hvor de fra næste sæson med et sponsorat, kan få skilt på
hegnet mellem banerne samt et gratis medlemskab. Et sponsorat vil koste kr. 3.000.
2. Orientering fra kassereren
Kassereren fremlagde perioderegnskab pr. 8. oktober 2021, der var ingen bemærkninger. Der er en
kassebeholdning på kr. 89.328. Der forventes et overskud på ca. kr. 10.000 for året 2021.
Der er 61 medlemmer, det er lidt færre end sidste år.
3. Evaluering af klubturnering og afslutningsfest
Stor enighed om at det var en god dag, dejligt vejr endnu engang og bluser/diplom til juniorerne var
en rigtig god ide. Der var desværre ikke så mange kampe og tilskuere som man kunne ønske, men
dejligt at der var dommere til alle kampe.
Snak omkring hvordan klubturnering skal foregå næste år, tilmeldingsfrist skal rykkes til sidst i juni
og der skal kun være krav om 2 spillere/hold, for at en række bliver til noget.
4. Juniortræning
 Nye trænere samt feedback fra forældre
Gode engagerede trænere, som har gjort et stort stykke arbejde med at udvikle spillerne,
træningen er ændret til mere seriøst, hvilket har fået enkelte til at falde fra. Der har også
været lidt korrespondance med nogle forældre omkring dette.
Trænerne har heldigvis sagt ja til at være med næste sæson også.
 Mulighed for indendørs træning i NTK om tirsdagen, hvad er vores holdning til det?
NTK er kontaktet med henblik på samarbejde på juniorsiden, men de er ikke interesseret i
dette. Der er mulighed for træning i NTK tirsdag eftermiddag, men der er enighed i
bestyrelsen om, at vi ikke gør mere ved dette, men tilbyder skumtennis til juniorerne.
5. Indendørs skumtennis i Fladså Hallen vinter 2021/22
Christopher har sagt ja til at være træner til skumtennis og Jesper vil også være der. Han giver
bestyrelsen besked, hvis der er dage han ikke kan være i hallen, og der er brug for en anden.
Jesper skriver ud til alle juniorer omkring dette og at det koster kr. 150 fra start og til nytår.

Den 20/11-2021 er skumtennis aflyst, da hallen er optaget til anden side.
Der er mulighed for, at vi kan få reklame på skærmen i Brugsen, det kræver at vi sender den
powerpoint-fil vi havde sidste år til Per Grand. Lene kontakter Marianne omkring dette.
6. Status mailadresse Fladså Tennis
Lene forsøger at oprette en mailadresse til tennisklubben, som flere kan have adgang til. Det er
sekretærens ansvar at tjekke mailen løbende.
7. Planlægning nedlukning af baner
Det bliver lørdag den 30/10-2021, med søndag den 31/10-2021 som reservedag.
Lene sørger for at sende mail til medlemmerne omkring nedlukning.
8. Generalforsamling
Søndag den 27/2-2022.
9. Julefrokost
Afholdes fredag den 26/11-2021 kl. 18.00 i Klubhuset. Pernille laver indbydelse og sørger for
bestilling af mad og diverse indkøb.
10. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde
 Talt omkring lydisolering af loft i klubhus.
 Næste møde er den 27/1-2022 kl. 19 hos Jens B..

