Møn Tennis

Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 2. marts kl. 18.30.
Deltagere: Erik Ditlev, Marianne Florman, Carl Gustav Scavenius, Morten Rikard (ref.)

1. Valg af referent
Morten Rikard valgt som referent.
2. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen
Referatet blev godkendt.
3. Konstituering
Erik Ditlev vil gerne fortsætte som formand. Erik er genvalgt.
Marianne Florman vil gerne fortsætte som kasserer. Marianne er genvalgt.
Carl Gustav Scavenius er valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Morten Rikard er valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
4. Træner
Erik har kontaktet Dansk Tennisforbund og DGI.
DGI kan ikke finde en træner.
Dansk Tennis Forbund prøver efter at finde en træner. Pt. har de tilknyttet én fuldtidstræner.
Carl Gustav vil ringe rundt til trænere i de lokale klubber, Vordingborg, Faxe, Nykøbing F. mfl.
Målet er at få en træner en fast ugedag f.eks. fra 16-18.
En træner koster gennemsnitligt 375-400 kr./timen inkl. moms.
For en sæson koster det 2 timer x 400 kr. x 30 uger = 24.000 kr.
5. Tennissportens dag – Er tennis noget for dig?
Lørdag d. 2. maj kl. 12-14.
Erik kontakter sponsorer (sodavand, brød, pølser, bolscher mm.)
Kom og find din makker for den kommende sæson.
Vi hjælper med at teame folk op (også på hjemmesiden, generelt).
Morten prøver at få arrangementet i ugeavisen – helst i påsken.
6. Klublokale
Bestyrelsen vurderer at det er vigtigt med klublokalet, når det nye anlæg forhåbentlig
kommer. Prisen på 1.000 kr. om måneden er godkendt af bestyrelsen.
Klublokalet er åbent ved årets tennisarrangementer, bl.a. til tennissportens dag og
klubturnering. Kontakt formanden hvis du har en idé til et arrangement.
7. Vækstaftale – DGI
Vækstaftalen med DGI er udløbet. Målet var at nå 300 medlemmer.

8. Økonomi
Der afholdes et ekstra bestyrelsesmøde i forhold til at skaffe bedre økonomi.
Fundraising mm.
9. Vedligeholdelse af baner / ny vindskærm
a. Erik har kontaktet Vordingborg Kommune, Park og Vej vedr. vedligeholdelse af
banen, samt reparation af hegnet. Kommunen er opmærksom på opgaven – og er
opmærksom på at det er kommunens forpligtigelse.
b. Vindskærme
Fanefjord Sparekasses Fond har tilkendegivet at de vil støtte nye vindskærme med
15.000 kr.
c. Opbevaringsskab på/ved banen. Morten undersøger finansieringsmuligheder.

10. Eventuelt
a. Bedre synlighed. Erik kontakter kommunen for et skilt ude ved vejen.
b. Erik kontakter fodboldklubben for adgang til toiletterne, samt nøgle til kæden primært til træner og ved specielle lejligheder.

11. Næste bestyrelsesmøde torsdag d. 2. april 2020, kl. 19.00
a. Økonomi
b. Opfølgning på banesituationen, kommunens vedligeholdelse
c. Tennissportens dag, lørdag d. 2. maj.

Referent
Morten Rikard
___________________________

