Møn Tennis

Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag den 2. april kl. 20.30.
Deltagere: Erik Ditlev, Marianne Florman, Carl Gustav Scavenius, Morten Rikard (ref.)
Generelt er flere tiltag sat på hold pga. Corona-situationen, men det prioriteres at banerne kan være
klar, når der igen åbnes for sportsanlæg.
1. Valg af referent
Morten Rikard valgt som referent.
2. Vedligeholdelse af baner / ny vindskærm
a. Reparation af hegn
Erik vil høre kommunen om status/tidshorisont på reparation af hegnet (sidst fortalte
kommunen at de er opmærksomme på, at det er kommunens forpligtigelse).
Kommunen har allerede meddelt at banerne vil blive klargjort i uge 15.
b. Vindskærme.
Erik vil indkøbe vindskærme for sponsoratet fra Fanefjord Sparekasses Fond.
De vil blive sat op når kommunen har repareret hegnet (ovenstående).
c. Opbevaringsskab.
Erik vil indkøbe opbevaringsskab for sponsoratet fra MønNU.
3. Træner
Carl Gustav vil høre de nærliggende klubber om de har en træner, som vil komme til Møn en
dag om ugen.
4. Økonomi
a. Fundraising til det nye tennisanlæg.
Alle i bestyrelsen opfordres til at kigge på mulige fonde og legater, samt lave udkast til
ansøgning. DTF henviser til legater på https://tennis.dk/om-os/fonde-og-legater/
b. Lions Club Møn vil muligvis sponsorere tiltag i ungdomsafdelingen.
Erik vil kigge på en ansøgning.
c. Medlemskontingent.
Nyhedsbrev og opkrævning af kontingent vil blive sendt ud i løbet af april.
Kontingentet fastholdes på nuværende priser.

5. Tennissportens dag
Lørdag d. 2. maj er aflyst.
Vi vil evt. lave vores egen Tennissportens dag, når banerne åbner igen efter Corona.
Afventer indtil videre.
6. Indendørs Tennis i Møns Hallen, vinterhalvåret 2020/2021
Klubben har igen fået indendørs baner i Møns Hallen.
Indendørs tennis er muligt fra d. 13. august 2020 til den 24. april 2021 (torsdag frem til 27/5).
Vi opfordrer alle til at gøre brug af banerne og vi vil prøve at lave fælles træning om lørdagen.
Torsdage: 14-16
Lørdage: 9-13
7. Eventuelt
Disse tiltag er udsat indtil videre:
Bedre synlighed. Skilt ude ved vejen.
Kontakt til fodboldklubben for adgang til toiletterne, samt nøgle til kæden -primært til træner
og ved specielle lejligheder.
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