Referat af bestyrelsesmøde
Tirsdag den 20. april kl. 19.00
Deltagere: Erik Ditlev (formand), Marianne, Carl Gustav, Morten Rikard (ref.), Hanne Lindblad
1. Valg af referent
Morten Rikard valgt som referent.
2. Konstituering.
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand: Erik Ditlev
Kasserer: Marianne Florman (ass. Morten Rikard)
Bestyrelsesmedlem: Carl Gustav Scavenius
Bestyrelsesmedlem: Hanne Lindblad
Bestyrelsesmedlem: Morten Rikard
3. Status vedr. nyt tennisanlæg
Borgermøde vedr. Mønhallernes udeområde blev holdt 12. april.
Kun 2 baner og 1 padeltennis er med i arkitektfirmaet Keingarts tre forslag. Klubben har
skrevet til kommunen for at præcisere ønskerne om 3 nye tennisbaner, bevaring af
eksisterende baner, samt let tilgængeligt toilet og omklædning. Placering, antal baner mm.
bliver vedtaget af politikerne d. 5. maj.
4. Træning, lørdage kl. 10-11
Vi udvider juniortræning, så det, udover hver onsdag, også bliver hver lørdag for juniorer i
aldersgruppen 10-17 år.
5. Træningstøj
Jonas (træner) har sendt forslag til klubtøj.
Carl Gustav tilkendegiver at han evt. gerne vil sponsere trøje og shorts til juniorerne, inkl. tryk
med reklame for Møn Tennisklub. Afhænger af priser mv. Vi indhenter konkrete tilbud på tøj,
tryk osv.
6. Stævner for 60+ og tennisrejser for 50+
Erling (træner) er stævneleder i Vordingborg Tennisklub for fire stævner i 2021 i
aldersgruppen 60+. Første stævne er d. 21. maj kl. 10-14.
Erling arrangerer ligeledes en tennisrejse til La Palma i 2022. Der er få ledige pladser tilbage.
Vi orienterer om begge dele i et kommende nyhedsbrev.
7. Nyhedsbrev om Spillerbørsen
Nogle medlemmer har spurgt ind til at få tilsendt en medlemsliste.
Vi vil sende et nyhedsbrev om Spillerbørsen, hvor man selv aktivt skriver sig i på i forhold til at
finde spillemakkere.

8. Booking, tilføjelse af nøglenummer
Der er ønske om at få et overblik over hvem der booker, medlemmer versus pay&play.
Vi tilføjer derfor et felt i den online booking, hvor man skal skrive sit nøglenummer.
9. Tennis for de lokale skoler
Erling vil indlede kontakt med Stege Skole, for at foreslå skoleforløb til 4. klasse og opefter.
Erling har erfaring og succes med skoleforløb i andre klubber.
10. Vækstaftale. Familetennis (og junior).
Erik har snakket videre med Lars Elkjær vedr. vækstaftale.
Vi vil holde et opstartsmøde snarest.
11. Tennissportens dag d. 8. maj kl. 10-15
Der er snart kun 14 dage til tennissportens dag.
Vi vil sende nyhedsbrev, lave opslag på Facebook mv.
Vi inviterer alle til at prøve tennis, prøve forskellige ketchere, få introduktion til
boldmaskinen, finde makkere osv.
12. Baner, vedligeholdelse
Vindskærme er nu sat op. Nogle naboer har klaget over deres udsyn. Vi sænker
vindskærmene og håber på glade naboer.
Der er yderligere bestilt to nye koste, netgjord til bane 2, kuglerammer til at tælle point samt
to bænke. Tingene sættes op på banerne så snart de modtages. Forventet slut april / start maj.
13. Andet, todo
a. Vil Møns Bank fortsætte sponsorat?
b. Nøgle til kæde og toilet - mangler svar fra formanden for Møns Fodbold Klub.
c. Skilt ved indkørsel til tennisbanerne. Status?
d. Kontakt til padel-konsulent Morten Hedegaard (DGI)
e. Kontakt til Lars Elkjær vedr. puljer.
f. Kontakt med Allan Larsen fra Red+ vedr. Hybridbaner (keramisk grusbane)
g. Kontakt til Jesper Kjærulf fra Vordingborg Kommune vedr. matchpuljen

Referent
Morten Rikard
___________________________

