Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 27. september 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. Træner
Vores træner Jonas vil gerne deltage på trænerkursus med Philipp Born d. 4. og 5. oktober.
Kurset koster 900 kr. og klubben kan sandsynligvis få støtte fra Vordingborg Kommune, så
den endelige pris for klubben er 225 kr. Godkendt af bestyrelsen.
3. Nyt tennisanlæg
Vordingborg Kommune har d. 25. august 2021 godkendt ”Udviklingsplanen for MOENA”.
I udviklingsplanen er indtegnet 2 nye tennisbaner, 1 padeltennisbane – og de to nuværende
kunstgræs tennisbaner beholdes. Se www.shorturl.at/nrxW2 (PDF 28 MB - side 8, 19 og 20).
Klubbens bestyrelse er inviteret til møde med Vordingborg Kommune d. 4. november 2021 i
forhold til klubbens ønsker.
Dialog om fordele/ulemper ved henholdsvis kunstgræs/kunststof og RedPlus keramisk grus.
Begge banetyper kan bruges hele året. Begge banetyper kan overdækkes.
Begge klubbens trænere er blevet spurgt - Jonas har skrevet 100% Redplus. Erling er enig.
Erik nævner at det gode ved kunstgræs er, at det kræver minimalt vedligehold og også kan
bruges i frostvejr. Dialog om vanding og frostsikring. Kan Mønshallen f.eks. stå for at lukke
vandet ved frost? Morten nævner at det i forhold til turneringstennis, vil være en fordel hvis
vores medlemmer kan træne på grus. Erik har fået tilbud på Redplus på 500.000 kr. inkl. alt pr.
bane. Vi bør søge midler fra DIF’s og DGI’s foreningspulje.
Dialog om vinteroverdækning. En ”Air dome” som skal rejses og tages ned hvert år, vil være
for besværligt for vores klub. Prisen på en Air Dome der dækker to baner er ca. 1. mio. kr.
Bestyrelsen beslutter at vinteroverdækning ikke er aktuelt pt. Måske på sigt, hvis en ny
tennisbane nr. 3 skal anlægges.
Bestyrelsens ønske til de nye baner er: 2 RedPlus grusbaner, 1 padelbane
4. Vindskærme
Vi lader dem sidde indtil videre. Vi tjekker løbende for skader. Tages ned hvis nødvendigt.
5. Lions Club
Lions Club har doneret 20.000 kr. til udvikling af klubbens ungdomsafdeling.
Vi sætter et sponsorskilt op ved døren ind til banerne. Morten får lavet skilt og sat det op.
6. Tøj, sponsor
Carls Gustav ønsker stadig at sponsere trøjer. Vi beder Jonas om at lave en liste over alle børn
som deltager til træning.

7. Skal klublokalet opsiges?
Vores klublokale er en forholdsvis stor post i regnskabet. Pt. står der sofa, bord, stole, lang
reol til bolde og udstyr, samt telt, grill mm. Klublokalet skal dog flyttes i forbindelse med
udviklingsplanen for MOENA. Vi vil derfor undersøge muligheden for alternativ og billigere
opbevaring, indtil vi kan rykke ind i de nye klublokaler. Erik kontakter Inge-Vibeke fra
Mønshallen.
8. Økonomi
Gennemgang af økonomi. Pt. står der 24.694 kr. på klubbens bankkonto.
Kontingent svarer ca. til lønudgifter til trænere. Vi skal derfor undersøge mulighed for ekstra
indtægter. F.eks. kommunens affaldsindsamlingsruter for foreninger, som giver 12.000 kr. for
en rute. Se også punktet herunder vedr. fonde, puljer og sponsorer.
9. Fonde, puljer og sponsorer
Hanne Lindblad melder sig som ansvarlig for søgning af penge fra puljer og fonde, samt
sponsoransvarlig.

Referent
Morten Rikard
___________________________

